Slovensko združenje za intenzivno medicino
Zaloška cesta 7
1525 Ljubljana

Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
Zaloška cesta 7
1525 Ljubljana

ŠOLA INTENZIVNE MEDICINE 2017
1. LETNIK
Mehanska ventilacija in hemodinamska nestabilnost

Učbenik

Šola intenzivne medicine 2017: Mehanska ventilacija in hemodinamska nestabilnost

Učbenik sta izdala:
Slovensko združenje za intenzivno medicino
Predsednik: izr. prof. Dušan Štajer, dr. med.
in
Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
Predstojnica: doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med.
UREDNIŠKI ODBOR: asist. Miha Mežnar., dr. med., doc. dr. Primož Gradišek, dr.med., Gorazd
Mlakar, dr. med.
RECENZENTI: doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med., prof. dr. Štefan Grosek, dr. med., prof. dr. Andreja
Sinkovič, dr. med., svetnica.
STROKOVNI ODBOR SZIM: prim. mag. Zvonko Borovšak dr.med., doc. dr. Primož Gradišek, dr.med.,
Suada Fileković Ribarič, dr.med., dr. Simona Kržišnik Zorman, dr.med., izr. prof. dr. Matjaž Jereb,
dr.med., prim. doc. dr. Viktor Švigelj, dr.med, prof. dr. Andreja Sinkovič, dr.med., Špela Mušič,
dr.med., Gorazd Mlakar, dr.med., Katja Kopriva Pirtovšek, dr.med., Matej Godnič, dr.med.,
Vladimir Jureković, dr.med., asist. Miha Mežnar., dr.med.
TAJNICA: Simona Rojs, dipl. ekon.
JEZIKOVNI PREGLED: Uršula Fujs in Mira Turk Škraba
TEHNIČNI UREDNIK: Tomaž Vovko, dr. med.
Naklada: 134 izvodov
Tisk: Tiskarna Povše, Ljubljana
Ljubljana, november 2017

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
616-083.98(075)
616.24-008.4(082)
616.8-083.98(075)
ŠOLA intenzivne medicine 2017 : 1. letnik : mehanska ventilacija in hemodinamska
nestabilnost : učbenik / [uredniški odbor Miha Mežnar, Primož Gradišek, Gorazd Mlakar]. Ljubljana : Slovensko združenje za intenzivno medicino : Katedra za anesteziologijo in
reanimatologijo, Medicinska fakulteta, 2017
ISBN 978-961-6373-42-5 (Slovensko združenje za intenzivno medicino)
1. Mežnar, Miha, zdravnik
292805120
2

Šola intenzivne medicine 2017: Mehanska ventilacija in hemodinamska nestabilnost
AVTORJI

Jernej Berden, dr. med., Klinični oddelek za intenzivno interno medicino, Interna klinika,
Univerzitetni klinični center Ljubljana,
prim. mag. Zvonko Borovšak dr.med., Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo
bolečin, Univerzitetni klinični center Maribor,
Simon Dolenc, dr. med., Klinični oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo kirurških strok,
Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Suada Fileković Ribarič, dr.med., Klinični oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo kirurških
strok, Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Sergej Godec, dr. med., Klinični oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo kirurških strok,
Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Matej Godnič, dr. med., Oddelek intenzivne interne medicine, Splošna bolnišnica Novo mesto
Alenka Goličnik, dr, med., Klinični oddelek za intenzivno interno medicino, Interna klinika,
Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Michael Jožef Gradišek, dr. med., Klinični oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo kirurških
strok, Univerzitetni klinični center Ljubljana,
doc. dr. Primož Gradišek, dr.med., Klinični oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo kirurških
strok, Univerzitetni klinični center Ljubljana
prof. dr. Štefan Grosek, dr.med., Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo,
Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Primož Herga, dr.med., Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Univerzitetni
klinični center Ljubljana,
Barbara Hudournik, dr, med., Oddelek za intenzivno interno medicino, Splošna bolnišnica Celje,
izr. prof. Matjaž Jereb, dr. med., Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni
klinični center Ljubljana,
Vladimir Jurekovič, dr. med., Oddelek za anesteziologijo, Splošna bolnišnica Jesenice.
asist. Dr. Rihard Knafelj, dr. med., Klinični oddelek za intenzivno interno medicino, Interna klinika,
Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Bojan Kontestabile, dr, med., Klinični oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo kirurških strok,
Univerzitetni klinični center Ljubljana,

3

Šola intenzivne medicine 2017: Mehanska ventilacija in hemodinamska nestabilnost

Katja Kopriva Pirtovšek, dr. med., Oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok,
Onkološki inštitut,
prim. Silvester Kopriva, dr.med., Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo,
Univerzitetni klinični center Ljubljana,
doc. dr. Uroš Kovačič, dr. med., Medicinska fakulteta, Inštitut za patološko fiziologijo, Univerza v
Ljubljani,
asist. Andrej Markota, dr. med., Oddelek za intenzivno interno medicino, Univerzitetni klinični
center Maribor,
asist. Miha Mežnar, dr. med., Oddelek za intenzivno interno medicino, Splošna bolnišnica Celje,
doc. dr. Tomislav Mirković, dr. med., Klinični oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo kirurških
strok, Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Gorazd Mlakar, dr.med., Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Univerzitetni
klinični center Ljubljana,
Špela Mušič, dr. med., Klinični oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo kirurških strok,
Univerzitetni klinični center Ljubljana,
prof. dr. Matej Podbregar, dr.med., Klinični oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo kirurških
strok, Univerzitetni klinični center Ljubljana,
dr. Peter Radšel, dr. med., Klinični oddelek za intenzivno interno medicino, Interna klinika,
Univerzitetni klinični center Ljubljana,
prim. mag. Adela Stecher, dr. med., Klinični oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo kirurških
strok, Univerzitetni klinični center Ljubljana,
asist. mag. Franc Svenšek, dr. med., Klinika za interno medicino, Oddelek za intenzivno interno
medicino, Univerzitetni klinični center Maribor,
prim. mag. Franc Šifrer,dr.med., Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik,
izr. prof. dr. Dušan Štajer, dr. med., Klinični oddelek za intenzivno interno medicino, Interna
klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana,
prim. doc. dr. Viktor Švigelj, dr.med, Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno
terapijo, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana,
asist. Janko Vlaović, dr. med., Oddelek intenzivne interne medicine, Splošna bolnišnica Celje,
prim. izr. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med., Oddelek za intenzivno interno medicino, Splošna
bolnišnica Celje.
4

Šola intenzivne medicine 2017: Mehanska ventilacija in hemodinamska nestabilnost

BESEDA UREDNIKOV UČBENIKA 1. LETNIKA ŠOLE INTENZIVNE MEDICINE
Spoštovani bralci!
Intenzivna medicina je mlada in atraktivna veda, ki se hitro razvija predvsem zaradi skokovitega
razvoja na področju tehnologij, ki jih pri zdravljenju vsakodnevno uporabljamo. V Sloveniji se je v
zadnjem desetletju uveljavila kot dodatna specializacija, katere cilj je zdravniku intenzivistu
pridobiti znanje in veščine, ki omogočajo suvereno obvladovanje diagnostičnih in terapevtskih
postopkov pri obravnavi kritično obolelih ali poškodovanih.
Šola intenzivne medicine, ki jo v obliki štirih letnikov organizira Slovensko združenje za intenzivno
medicino, ima več kot dvajsetletno tradicijo in predstavlja pomemben kamen v mozaiku
izobraževalnega procesa slovenskih intenzivistov. Prvi letnik obravnava pomembna področja
dihalne odpovedi, umetnega predihavanja in hemodinamske nestabilnosti in nadzora. Dihalna
odpoved in hemodinamska nestabilnost sta dva daleč najpogostejša vzroka za sprejem kritično
bolnih na oddelek intenzivne medicine. Znanje s področja patofiziologije dihanja, srca in krvnega
obtoka predstavlja pomembno in nepogrešljivo osnovo za klinično intenzivno medicino.
Zagotavljanje zadostne izmenjave plinov in zadostnega transporta kisika sta dve temeljni nalogi
zdravnika intenzivista pri obravnavi kritično bolnih. Poglavja iz učbenika, ki je pred vami, so osnova,
ki jo bo potrebno pogosto nadgrajevati. Na koncu vsakega poglavja najdete literaturo, ki jo avtorji
za opisano področje priporočajo. Neprecenljive pa so izkušnje, ki jih boste pridobili v urah, dnevih
in nočeh, preživetih ob bolniku, njegovem ventilatorju, ob ultrazvočnem aparatu, sistemih za
hemodinamski nadzor, ko bodo vse krivulje, slike in izmerjene »številke« sestavile jasno sliko in
boste z ustreznimi ukrepi rešili življenje bolniku.
Iskreno se zahvaljujem vsem avtorjem za kakovostne prispevke, prav tako sourednikoma,
tehničnemu uredniku, recenzentom in lektoricama za odlično opravljeno delo.

Miha Mežnar, predsednik Strokovnega odbora SZIM

V Celju, 20.11.2017
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DIHALNA STISKA
FIZIOLOGIJA DIHANJA
Janko Vlaović
Izvleček
Glavna naloga pljuč je izmenjava plinov – prenos kisika iz zraka v venozno kri ter ogljikovega
dioksida iz telesa. Izmenjava plinov poteka v distalnih dihalnih poteh z difuzijo preko
alveolokapilarne membrane. Prenos kisika v normalnih pogojih je omejen s perfuzijo. Hipoksemija
lahko nastane zaradi hipoventilacije, omejitve difuzije, šanta ter neujemanja v ventilaciji in
perfuziji. Kisik se do organov in tkiv po krvi transportira vezan na hemoglobin, tam vzdržuje celično
dihanje. Za primerno dostavo kisika do tkiv je poleg srčne funkcije ključna koncentracija
hemoglobina v krvi.
Uvod
Glavna funkcija pljuč je izmenjava plinov – prenos kisika iz zraka v venozno kri ter ogljikovega
dioksida iz telesa. Seveda to ni edina funkcija, ki jo pljuča opravljajo. Sodelujejo pri metabolizmu
določenih spojin, filtrirajo kri, delujejo kor rezervoar za kri, odstranjujejo inhalirane delce, poznana
je tudi njihova sintetska funkcija.
Fiziologija dihanja
Dihanje je sestavljeno iz vdiha in izdiha. Med vdihom se krčijo respiratorne mišice, pri čemer
narašča prostornina prsne votline in pljuč. Povečanje prostornine posledično zmanjša tlak v pljučih
v primerjavi z okolico (–5 cm H2O), zato zrak vdre v pljuča. Izdih v mirovanju je pasiven dogodek in
zanj zadoščajo elastične sile prsnega koša in pljuč. Mehanizem uravnavanja dihanja je kompleksen.
Za samodejnost dihanja skrbi skupina dihalnih centrov v možganskem deblu, na centre pa vplivajo
podatki iz centralnih in perifernih kemoreceptorjev. V normalnih pogojih je najpomembnejši
dejavnik za kontrolo ventilacije delni tlak ogljikovega dioksida v krvi. Za gibanje zraka v dihalnih
poteh sta odgovorna dva fizikalna fenomena: konvekcija in difuzija. Tako v zgornjih dihalih
prevladuje konvekcija, na pljučni periferiji pa difuzija. Koliko svežega zraka bo prispelo ob vdihu v
posamezni pljučni oddelek, je odvisno od fizikalnih značilnosti tega oddelka (komplianse oddelka in
upora v dihalnih poteh, kompliansa pomeni spremembo volumna na enoto tlaka). Dostavo zraka
do pljuč nam omogočajo dihalne poti, ki se delijo na trahejo, bronhije in bronhiole vse do
terminalnih bronhiolov (16 delitev). Ta del dihalnega sistema imenujemo kondukcijska cona in je
namenjeno le prenosu kisika. Sama izmenjava plinov pa poteka v respiratorni coni, ki jo zajemajo
respiratorni bronhioli, alveolarni vodi in mešički/alveoli (še nadaljnjih sedem delitev). Kondukcijska
cona predstavlja anatomsko mrtvi prostor (približno 150 ml). V alveolarni regiji se plini premikajo
predvsem po načelu difuzije, sam volumen te regije pa znaša od 2,5 do 3,0 litra. Tudi pljučne
arterije se serijsko delijo do pljučnih kapilar, ki se stekajo v pljučne vene. Pljučne kapilare tvorijo
gosto mrežo v steni alveolov, kar je zelo učinkovita anatomska organiziranost za izmenjavo plinov.
Difuzija plinov poteka preko alveolokapilarne membrane, ki je zelo tanka (0,3 µm) in ima ogromno
površino (50–100 m2) zaradi številčnosti pljučnih mešičkov (500 milijonov). Difuzijo skozi tkiva
8
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opisuje Fickov zakon, ki pravi, da je hitrost prenosa plina skozi tkivo premo sorazmerna s površino
tkiva, difuzijsko konstanto in razliko v delnem tlaku plina na obeh straneh ter obratno sorazmerna z
debelino tkiva. Zaradi večje topnosti prehaja CO2 skozi tkivo okoli 20-krat hitreje kot O2, zato
bolezni membrane praktično nikoli ne vplivajo na njegovo izmenjavo. Prenos kisika v normalnih
pogojih je omejen s perfuzijo. Delne difuzijske omejitve pa lahko nastanejo v specifičnih pogojih,
kot so intenzivna vadba, zadebelitev alveolokapilarne membrane ter alveolarna hipoksija.
S spirometrijo lahko izmerimo dihalni volumen, vitalno kapaciteto ter izvedemo specifične meritve
obstrukcije, ne moremo pa izmeriti totalne pljučne kapacitete, funkcionalne rezidualne kapacitete
ter rezidualnega volumna. Te pljučne volumne lahko izmerimo s pletizmografijo ali z metodo
razredčenja helija. Minutna pljučna ventilacija je dihalni volumen, pomnožen s frekvenco dihanja.
Če od nje odštejemo predihavanje anatomsko mrtvega prostora, govorimo o alveolni ventilaciji.
Pritisk znotraj pljučne cirkulacije je izjemno nizek, srednji tlak v pljučni arteriji tako znaša le 15
mmHg (25/8), pritisk v desnem atriju pa 2 mmHg. V primerjavi s tlakom v sistemski cirkulaciji je
razlika v pritisku kar desetkratna. Posledično so kapilare v pljučih izrazito tanke in vsebujejo zelo
malo gladkega mišičja, kar je v nasprotju s sistemsko cirkulacijo. Prav tako se razlikujeta tudi nalogi
obeh cirkulacij. Medtem ko je naloga sistemske cirkulacije primerna dostava krvi do organov, tudi
tistim visoko nad nivojem srca, je naloga pljučne cirkulacije predvsem sposobnost sprejema
celotnega srčnega iztisa.

Slika 1: Primerjava pritiska (mmHg) v pljučni in sistemski cirkulaciji
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Kapilare znotraj sten alveolov so izpostavljene alveolarnemu pritisku in se ob povečanju le-tega
skrčijo, zunajalveolarne žile pa so izpostavljene nižjemu pritisku in se odprejo zaradi raztezanja
pljučnega parenhima. Razliko pritiska med notranjostjo in zunanjostjo kapilar imenujemo
transmuralni pritisk.
Zaradi gravitacije je v različnih predelih pljuč različen pritisk na pljučne kapilare, zato delimo pljuča
na tri cone, od apeksa do baze pljuč. V normalnih pogojih tako na ventilacijo in perfuzijo deluje
gravitacija, o čemer bo več govora nekoliko kasneje.
Pljučna vaskularna rezistenca (PVR) nam pove, kolikšen upor je treba premagati, da se vzpostavi
pretok. Normalno je zelo nizka, ob naporu pa se lahko še dodatno zniža zaradi sposobnosti
odpiralnih manevrov v področju tako imenovanih spečih kapilar ter dodatne dilatacije preostalih
kapilar. PVR se poveča ob visokih in nizkih pljučnih volumnih ter seveda ob alveolni hipoksiji, pri
čemer poraste PVR zaradi aktivnega odgovora s kontrakcijo gladkega mišičja v stenah malih arteriol
v hipoksemičnem področju (mehanizem, poznan kot hipoksemična pljučna vazokonstrikcija). Ta
omogoči prerazporeditev pljučnega krvnega obtoka stran od delov pljuč, ki so slabo ventilirana.
Za zagotavljanje primerne izmenjave plinov je bistveno, da ostanejo alveoli prosti tekočin.
Tekočinske premike preko kapilarnega endotelija uravnava Starlingov zakon.
Vzroki hipoksemije
Hipoksemija lahko nastane zaradi hipoventilacije, omejitve difuzije, šanta ter neujemanja v
ventilaciji in perfuziji.
Ob hipoventilaciji ugotavljamo hipoksemijo z akutnim porastom arterijskega ogljikovega dioksida.
Hipoksemijo odpravimo z dodatkom nizkih odmerkovkisika, hipoventilacijo pa zdravimo etiološko.
Omejitev difuzije lahko nastane med večjim naporom, zadebelitvijo alveolokapilarne membrane ter
vdihovanjem zraka z nizko koncentracijo kisika.
Šant se nanaša na kri, ki vstopi v arterijski sistem, brez da bi se prelivala preko ventiliranega
področja pljuč (zaradi česar se zniža arterijski pO2). Značilnost šanta je, da se hipoksemije ne da
popraviti z dodajanjem 100-odstotnega O2. Pri šantu običajno ni hiperkapnije v arterijski krvi, saj se
le-ta korigira s hiperventilacijo.
Zadnji vzrok, ki je hkrati najpogostejši, najpomembnejši in najtežji za razumevanje, je tako
imenovano neujemanje ventilacije s perfuzijo v posameznih pljučnih predelih (slika 2). V idealnih
razmerah je ventilacija (V) v določenem predelu pljuč taka, da zagotavlja popolno izmenjavo kisika
in ogljikovega dioksida s krvjo, ki prekrvljuje (perfuzija – Q) ta predel (V/Q ≈ 1). V normalnih pogojih
na ventilacijo in perfuzijo deluje gravitacija, zaradi česar sta ventilacija in perfuzija večji na pljučnih
bazah. Vendar ujemanje med njima ni idealno, saj so pljučne baze nekoliko bolj perfundirane kot
ventilirane, obratno pa so pljučni vrhovi bolje ventilirani kot perfundirani. Poleg gravitacije pri
bolnih pljučih delujejo še številni drugi dejavniki, ki to razmerje lahko porušijo. V pljučih so možni
tako vsi prehodi med skrajnostma, to je pljučnim delom brez ventilacije in ohranjenim pretokom
(V/Q = 0, šant) ter pljučnim delom z ohranjeno ventilacijo brez perfuzije (V/Q = ∞, povečanje
10
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mrtvega prostora). V predelih pljuč z nizkim razmerjem V/Q kri ni zadovoljivo oksigenirana, kar vodi
v hipoksemijo, ki jo lahko popravimo s povečanjem deleža kisika v vdihanem zraku. Ko pride do
popolne zapore dihalnih poti in ventilacije ni, govorimo o šantu. Dobro ventilirani deli pljuč zaradi
polne zasičenosti hemoglobina ne zmorejo kompenzirati tako nastale hipoksemije, ki je razrešljiva
le z odpravo vzroka zapore (respiratorna fizioterapija, bronhialna toaleta, pozitivni tlak ob koncu
izdiha ali neprekinjeni pozitivni tlak v dihalnih poteh).

Slika 2: Vpliv spremenjenega razmerja V/Q na Po2 in Pco2 v pljučih
Transport kisika
Kisik (O2) se transportira po krvi v dveh oblikah – raztopljen ali vezan na hemoglobin. Raztopljenega
je le dva odstotka O2, preostanek pa je vezan na hemoglobin A (Hb). Kisik se reverzibilno poveže s
Hb v oksihemoglobin, ki lahko veže nase štiri molekule O2. Maksimalna količina O2, ki se lahko veže
na Hb, se imenuje O2 kapaciteta. Takrat so vsa možna vezavna mesta zasedena z O2. 1g Hb lahko
nase veže 1,39 ml O2, če vzamemo, da ima normalna kri okoli 15 g Hb•100 ml-1, znaša kisikova
kapaciteta 20,8 ml O2• 100 ml-1 krvi. Saturacija Hb je odstotek razpoložljivih vezavnih mest, ki
imajo pripojen O2. Saturacija arterijske krvi s pO2 100 mmHg je okoli 97,5 odstotka, medtem ko je
saturacija mešane venske krvi s pO2 40 mmHg okoli 75 odstotkov. Glavni dejavnik, ki vpliva na
količino vezanega kisika na Hb, je pO2. Krivulja, ki ponazarja to odvisnost, je znana kot disociacijska
krivulja Hb in kisika. Krivulja je sigmoidna, ker se afiniteta Hb za kisik s saturacijo spreminja. Z
vsakim vezanim kisikom se afiniteta za naslednjega povečuje. Največja afiniteta je za zadnji, četrti
kisik, in vezava se zgodi ob parcialnem tlaku med 60 in 100 mmHg. Pomembna točka na tej krivulji
je P50. Po definiciji je ta točka takrat, ko je Hb 50-odstotno nasičen. Sprememba vrednosti P50
pomeni spremembo v afiniteti Hb za kisik. Če P50 pade, pomeni večjo afiniteto, če naraste, pa
11
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manjšo. Krivulja nam prav tako pomaga razumeti, zakaj pride v pljučih do vezave in periferno do
oddaje kisika. Ob visokem parcialnem tlaku (100 mmHg) je afiniteta Hb za kisik največja (pljuča), ob
nizkem parcialnem tlaku (40 mmHg) pa najnižja (mešana venska kri). Zgornji položen del krivulje se
razteza med 60 in 100 mmHg, kar nam prav tako pove, da lahko člove prenese kar veliko
spremembo v alveolarnem pO2. Npr. če je atmosferski parcialni tlak kisika 60 mmHg, se to ne bo
veliko poznalo na stopnji nasičenosti Hb. Zaradi klinične uporabnosti navajam, da se strmi del
krivulje začne pri pO2 okoli 8 kPa. Nekateri dejavniki spreminjajo afiniteto Hb za kisik s tem, da
premikajo krivuljo v desno (acidoza, povišanje telesne temperature, povišanje Pco2 ali 2,3difosfoglicerata). Premik krivulje v desno zmanjša afiniteto Hb za kisik, kar je pomembno pri
oddajanju kisika v tkivih (slika 3). Rahlo kislo okolje v tkivih tako omogoča lažje oddajanje kisika
(Bohrov učinek). Obratno v alveolu, rahlo alkalnem predelu, omogoča boljše sprejemanje kisika. Ne
pozabite, da je koncentracija Hb ključna za primerno dostavo kisika do perifernih tkiv.
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Slika 3: Premik disociacijske krivulje Hb in kisika v desno ob povečanju H+, Pco2, telesne
temperature in 2,3-difosfoglicerata (DPG)
Zaključek
Dobro poznavanje fiziologije dihanja spada med osnovna znanja za varno in dobro obravnavo
pacienta v enoti intenzivne medicine. Vsekakor je to znanje preobsežno, da bi ga lahko resnično
obvladali po prebiranju krajšega sestavka, kot je ta. Za nadaljevalni tečaj priporočam knjige ali
predavanja (dostopna brezplačno na internetu) profesorja Johna B. Westa.
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AKUTNA DIHALNA ODPOVED PRI PLJUČNIH BOLEZNIH IN POSEBNOSTI UMETNEGA
PREDIHAVANJA PRI KOPB IN ASTMI
Franc Šifrer
Izvleček
Dihalno odpoved ugotovimo z analizo dihalnih plinov. Za razumevanje etiologije, patofiziologije in
kliničnega poteka je koristno razlikovanje med hipoksemično in hiperkapnično dihalno odpovedjo.
Zdravljenje dihalne odpovedi naj bo vzročno – dodajanje kisika pri hipoksemiji in umetna dihalna
podpora pri hiperkapniji namreč ne spreminjata naravnega poteka bolezni, ki so privedle do
dihalne odpovedi. Vodilni mehanizem nastanka dihalne odpovedi je neujemanje ventilacije s
perfuzijo. Med boleznimi dihalnih poti dihalno odpoved najpogosteje povzroča poslabšanje
kronične obstruktivne pljučne bolezni in astme. Farmakološko zmanjševanje obstrukcije v dihalnih
poteh ob zdravljenju s kisikom in z dihalno podporo zmanjša dihalno delo in popravi moteno
izmenjao dihalnih plinov.
Uvod
Respiracijsko insuficienco slovenimo kot dihalno odpoved ali dihalno popuščanje. Opredeljujeta jo
znižanje delnega tlak kisika v arterijski krvi (hipoksemija) in/ali zvišanje delnega tlaka ogljikovega
dioksida v arterijski krvi (hiperkapnija).
Hipoksemična respiracijska insuficienca
Hipoksemija je znižan delni tlak kisika v arterijski krvi. Ugotovimo jo z analizo dihalnih plinov, dokaj
natančno jo zasledimo pri meritvi zasičenosti hemoglobina s kisikom s pulzno oksimetrijo.
Hipoksemija nastane zaradi različnih mehanizmov: znižanja delnega tlaka kisika že v pljučnih
mešičkih (znižan zračni tlak v višinah, znižan delež kisika ob sicer normalnem zračnem tlaku,
povečan delni tlak ogljikovega dioksida zaradi hipoventilacije), neujemanja ventilacije s perfuzijo in
zaradi difuzijskih motenj. Etiološko je smiselno predpisovati kisik le v primerih, ko ga ni dovolj v
pljučnih mešičkih. Pri drugih mehanizmih nastanka hipoksemije je uspešna uporaba asistiranega
dihanja (v primeru hipoventilacije) in dihanje s stalnim pozitivnim tlakom v dihalnih poteh (CPAP),
ki omogoči večjo površino za izmenjavo plinov v pljučih (koncept odprtih pljuč). V klinični praksi ta
načela še niso povsem zaživela, čeprav so fiziološke osnove znane že več desetletij. Na drugi strani
je dodajanje kisika vdihanemu zraku nedvomno potrebno takrat, ko sama stopnja hipoksemije
ogroža življenje – ko je delni tlak kisika pod 5 kPa oziroma zasičenost hemoglobina s kisikom pod 75
odstotki. Seveda tudi manj huda hipoksemija pomembno zmanjšuje vsebnost kisika v arterijski krvi,
zato smo pri odločitvi o dodajanju kisika v praksi manj zadržani. Vedno moramo pomisliti tudi na
dejstvo, da je za zadostno ponudbo kisika tkivom potreben tudi ustrezen minutni volumen srca in
količina hemoglobina. Vprašljivo je dodajanje kisika v stanjih, ko tkivna hipoksija ni posledica
hipoksemije.
Pri predpisovanju kisika moramo pretehtati koristi in morebitne škodljive učinke. Visoki pretoki
kisika namreč poslabšajo ujemanje ventilacije s perfuzijo, povzročajo absorpcijske atelektaze,
povečujejo intrapulmonalni šant in zavirajo refleksno pljučno hipoksično vazokonstrikcijo. Visoki
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pretoki kisika povečujejo sistemski žilni upor in s tem krvni tlak, znižujejo koronarni pretok, pretok
krvi skozi možgansko žilje in ledvice.
Če oksimetrija pokaže zasičenost hemoglobina s kisikom pod 92 odstotki, je treba narediti plinsko
analizo arterijske krvi. Z njo ugotovimo stopnjo hipoksemije, prisotnost hiperkapnije in opredelimo
acidobazno stanje. Z izračunom alveolo-arterijskega gradienta za kisik ugotovimo, ali je v
prisotnosti hiperkapnije hipoksemija posledica zunajpljučnih razlogov (normalen gradient) ali
pljučne bolezni (povečan gradient). Dispnoičen bolnik ni nujno tudi hipoksemičen. Pri bolnikih z
boleznimi dihalnih poti ni hipoksemija razlog dispneje, ampak povečano dihalno delo zaradi ujetja
zraka v pljučih. Tudi pri boleznih pljučnega parenhima (pljučnica) in levostranskem srčnem
popuščanju je etiološko pravilneje popravljati hipoksemijo in dispnejo z dihanjem s stalnim
pozitivnim tlakom v dihalnih poteh (CPAP). Če je vzrok hipoksemije hiperkapnija, je hipoksemijo
treba odpravljati z izboljšanjem ventilacije z zdravili (npr. z bronhodilatatorji pri obstruktivnih
boleznih pljuč) ali z mehanično ventilacijo.
Dodajanje kisika je smiselno, varno, potrebno in uspešno le ob znižanem delnem tlaku kisika pod 8
kPa oziroma kadar je zasičenost hemoglobina s kisikom pod 90 odstotki. Če kisik dodajamo
nenadzorovano – visoki pretoki ali velike inspiratorne koncentracije, povzročamo hiperoksijo
(izmerimo 100-odstotno zasičenost hemoglobina s kisikom), ki pomeni številne neželene fiziološke
učinke. Paradoksno, dodajanje kisika, ki presega količino, ki je potrebna za odpravo hipoksemije,
zmanjša porabo kisika v tkivih. Zaradi vseh teh neželenih učinkov ni varno predpisovati dodajanja
kisika dispnoičnim bolnikom brez hipoksemije. Kisik dodajamo, kadar je zasičenost hemoglobina s
kisikom pod 92 odstotki. Če je zasičenost hemoglobina s kisikom med 85 in 92 odstotki, začnemo
dodajati kisik po katetru 2–3 litre na minuto, kar bo verjetno dvignilo zasičenost hemoglobina s
kisikom nad 92 odstotkov. Izhodiščna zasičenost hemoglobina s kisikom pod 85 odstotki bo
verjetno zahtevala večje pretoke kisika. Najvarneje je uporabiti maske z znano inspiratorno
koncentracijo.
Bolniki z napredovalo kronično obstruktivno boleznijo pljuč (KOPB) imajo pogosto znižano vsebnost
kisika v krvi. Sprva se hipoksemija pojavlja le v obdobjih akutnih poslabšanj, sčasoma pa je prisotna
stalno že v mirovanju ali le ponoči in ob telesni aktivnosti.
Značilnost KOPB je, da postajajo poslabšanja bolezni sčasoma vse resnejša, dolgotrajnejša in s
slabšim funkcionalnim stanjem po stabilizaciji bolezni, tako da je večkrat potrebno celo več tednov,
da hipoksemija, ki je nastala zaradi poslabšanja in še ni odraz napredovalosti bolezni, izzveni.
Bolniki s KOPB naj prejemajo toliko kisika, da bo njihov delni tlak med 8 in 8,5 kPa oziroma da bo
zasičenost hemoglobina s kisikom okrog 90 odstotkov. Odziv na kisik je treba preveriti z analizo
dihalnih plinov v arterijski krvi, saj nas poleg tlaka kisika zanima tudi sprememba tlaka ogljikovega
dioksida po dodatku kisika in acidobazno ravnovesje. Za zadostno oksigenacijo običajno zadoščajo
nizki pretoki dodanega kisika po nosnih katetrih (1 do 3 litre na minuto). Pri poslabšanju KOPB
bolnika ogroža hiperkapnija s posledično respiracijsko acidozo, ki sta nastali zaradi odpovedovanja
ventilacije zaradi povečanega dihalnega dela ob hiperinflaciji pljuč. Seveda vsaka hiperkapnija
povzroči tudi poslabšanje hipoksemije. V taki situaciji se izognemo nenadzorovanosti
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oksigenoterapije z uporabo mask, ki omogočajo dodajanje kisika v vnaprej določeni stalni
inspiratorni koncentraciji. Začnemo z masko, ki daje 28-odstotni kisik, in nato na nekaj minut
menjavamo nastavke, ki večajo inspiratorno koncentracijo kisika, dokler ne dosežemo zasičenosti
hemoglobina s kisikom med 85 in 90 odstotki.
Kisik je zdravilo za hipoksemijo, ne za dispnejo. Pri vseh bolnikih z dispnejo je treba izmeriti
zasičenost hemoglobina s kisikom (»peti vitalni znak« – ob izmeri pulza, krvnega tlaka, telesne
temperature, dihalne frekvence). Kisik dodamo pri oživljanju, bolnikom v šoku in hipoksemičnim
bolnikom. Visoke inspiratorne koncentracije kisika potrebujejo akutno zboleli, pri katerih je
mehanizem nastanka hipoksemije šant – bolniki s pljučnico, levostranskim srčnim popuščanjem.
Kronični pljučni bolniki potrebujejo nizke inspiratorne koncentracije kisika in nadzorovanje s
preverjanjem plinske analize arterijske krvi (nevarnost hiperkapnije). V prihodnje je potreben
miselni in tehnološki preskok k večji uporabi dihanja s stalnim pozitivnim tlakom v dihalnih poteh,
ki lahko pri mnogih bolnikih uspešno popravi hipoksemijo z manjšim dodajanjem kisika.
Hiperkapnična respiracijska insuficienca
Hiperkapnična respiracijska insuficienca je opredeljena z delnim tlakom ogljikovega dioksida v
arterijski krvi nad 50 mmHg (6,5 kPa). Hiperkapnija je posledica zmanjšanja učinkovite alveolne
ventilacije. Vsaka hiperkapnija povzroči tudi hipoksemijo. Z izračunom alveolo-arterijskega
gradienta za kisik ločimo hipoksemijo, ki je nastala zaradi hiperkapnije (hipoventilacije), od tiste, ki
je posledica bolnih pljuč. Zdravljenje naj bo vzročno.
Pri stalno enakem nastajanju ogljikovega dioksida je njegov delni tlak v arterijski krvi obratno
sorazmeren z alveolno ventilacijo. Povečanje delnega tlaka ogljikovega dioksida je posledica
zmanjšanja celokupne minutne alveolne ventilacije ali povečanja ventilacije mrtvega prostora.
Zmanjšanje minutne ventilacije je mehanizem hiperkapnije pri živčno-mišičnih boleznih in depresiji
dihalnega centra. Povečanje ventilacije mrtvega prostora oziroma hujše neujemanje ventilacije s
perfuzijo je mehanizem hiperkapnije pri boleznih dihalnih poti in pljučnega parenhima.
Hiperkapnija je lahko akutna (nastala v minutah) ali kronična (nastala v dnevih). Akutna povzroči
respiracijsko acidozo s kislim pH in le nekoliko zvišanim bikarbonatom, kronična pa ima skoraj
normalen pH in bikarbonat praviloma čez 30 mmol/l. Časovni zamik za kompenzacijo nastane
zaradi vključitve ledvic v puferiranje.
Povečan delni tlak ogljikovega dioksida v arterijski krvi zaradi dobrega prehajanja pomeni tudi
povečan delni tlak ogljikovega dioksida v alveolih. Posledica je znižanje delnega tlaka kisika v
alveolih in nato še v arterijski krvi.
pAO2 = (p bar – pH2O) x 0,21 – paCO2/R
Kjer je pAO2 alveolarni tlak kisika, p bar barometrski, zračni tlak, pH2O tlak nasičene zračne vode
(47 mmHg), paCO2 arterijski delni tlak ogljikovega dioksida in R respiracijski kvocient (0,8). Če so
pljuča zdrava, ni ovire za prehajanje kisika iz alveolov v kri in je zato delni tlak kisika v arterijski krvi
skoraj enak delnemu tlaku kisika v alveolih – alveolo-arterijski gradient za kisik je manjši od 20
mmHg (1,3 kPa). Iz alveolarne enačbe je razvidno, da hiperkapnija povzroči padec alveolarnega in
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posledično tudi arterijskega tlaka kisika. Če pri izmeri arterijske hipoksemije ob hiperkapniji ostane
alveolo-arterijski gradient za kisik normalen, pomeni, da je hipoksemija izključno posledica
hiperkapnije in da ima bolnik zdrava pljuča. Če je ob hiperkapniji in hipoksemiji alveolo-arterijski
gradient za kisik zvišan, pomeni, da gre za motnjo v izmenjavi dihalnih plinov v pljučih.
Diagnoze hiperkapnične respiracijske insuficience po definiciji ni mogoče postaviti brez analize
dihalnih plinov v arterijski krvi. Sama klinična slika hiperkapnije je neznačilna: utrujenost, motnje
spanja, glavobol, zmedenost, tresavica. Ker vsaka hiperkapnija povzroči hipoksemijo, se
pridružujejo še simptomi hipoksemije: cianoza, tahikardija. Iz kliničnih simptomov in znakov ni
mogoče sklepati o stopnji hiperkapnije – bolj kot raven delnega tlaka ogljikovega dioksida o
kliničnih spremembah odloča hitrost nastanka hiperkapnije oziroma stopnja kompenzacije.
Iskanje vzroka hiperkapnije določa alveolarna enačba – normalen alveolo-arterijski gradient za kisik
nas usmeri v opredeljevanje zunajpljučnih vzrokov hipoventilacije, povečan gradient pomeni, da
iščemo pljučni problem, ki zmanjšuje učinkovitost alveolne ventilacije. Najpogostejši razlog
hiperkapnije je kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB), zlasti če prevladuje bronhitična
komponenta. Ti bolniki so praviloma debelušni, modrikasti, ne pritožujejo se čez težko sapo. Bolniki
s prevladujočim emfizemom so shujšani, dispnoični in le v končni fazi svoje bolezni hiperkapnični.
Verjetno gre za različno občutljivost dihalnega centra za hiperkapnijo in acidozo ter za različno
zaznavanje dispneje. Bolniki z astmo so hiperkapnični le v težkem poslabšanju, prav tako so
hiperkapnični bolniki z boleznimi pljučnega parenhima ali zaradi levostranskega srčnega
popuščanja le v težkem poteku bolezni – hiperkapnija pri teh bolnikih pomeni hudo neujemanje
ventilacije s perfuzijo, odpovedovanje ventilacije in grozeč zastoj dihanja zaradi utrujenosti –
odpovedovanja dihalnih mišic. Vodilni znak, ki nas opozarja na to nevarnost, je paradoksno dihanje.
Zdravljenje hiperkapnije naj bo vzročno – zdravljenje neujemanja ventilacije s perfuzijo z zdravili.
Vsak hiperkapničen bolnik potrebuje tudi tolikšno dodajanje kisika vdihanemu zraku, da bo
zasičenost hemoglobina s kisikom od 88 do 92 odstotkov. Ker je najpogostejši mehanizem
neujemanje ventilacije s perfuzijo, bo za ta cilj zadoščala že nizka inspiratorna koncentracija kisika
(od 24- do 40-odstotni kisik). To dosežemo z uporabo kisikovih mask z znanimi pretoki in
koncentracijami kisika, kar omogoči nadzorovano in s tem varno zdravljenje s kisikom. Če
uporabimo nosni kateter kot način dovajanja kisika, se moramo zavedati, da gre za sistem z
majhnim pretokom in da bo že dovajanje npr. dveh litrov kisika na minuto pri učinkoviti alveolni
ventilaciji štirih litrov na minuto pomenilo vdihavanje okrog 50-odstotnega kisika in s tem
nevarnost povečevanja hiperkapnije ob odvzemanju hipoksičnega stimulusa na dihalni center. Drug
mehanizem, ki povečuje hiperkapnijo ob prevelikem dodajanju kisika, je povečevanje neujemanja
ventilacije s perfuzijo zaradi zmanjševanja kompenzatorne hipoksične vazokonstrikcije. Zaradi
navedenega je vsekakor treba zdravljenje s kisikom pri hiperkapničnem bolniku nadzorovati z
analizami dihalnih plinov ali vsaj s pulzno oksimetrijo.
V primeru hipoventilacije in v težkih neujemanjih ventilacije s perfuzijo je treba učinkovitost
alveolne ventilacije zagotoviti z mehanično ventilacijo. Če je bolnik priseben in kooperativen ter ni
težav z zagotovitvijo prehodne dihalne poti, je ustrezno poskusiti z neinvazivno mehanično
ventilacijo (brez vstavitve endotrahealnega tubusa). V nasprotnem primeru odlašanje z invazivno
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mehanično ventilacijo poslabša prognozo bolnika. Nastavitve ventilacije naj bodo takšne, da bo
delni tlak ogljikovega dioksida takšen kot pred poslabšanjem bolezni, če pa ta ni znan, bolnika
predihavamo na skoraj normalen pH.
Kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB)
Indikacija za obravnavo bolnika s poslabšanjem KOPB na intenzivnem oddelku je življenje
ogrožajoče reverzibilno poslabšanje. PaO2 pod 6,7 kPa, PaCO2 nad 9,3 kPa in pH pod 7,30 so
orientacija za natančnejši nadzor bolnika. Življenje ogrožajo hipoksemija, respiracijska acidoza in
pridružene bolezni. Intenzivno obravnavo potrebujejo bolniki, katerih stanje se ne izboljša po
začetnem zdravljenju, pri katerih se oksigenacija slabša kljub dodajanju kisika vdihanemu zraku, se
poglabljata hiperkapnija in acidoza in/ali motena zavest omejuje terapevtske ukrepe. Razen
nezavesti, povzročene s hiperkapnijo, ni absolutnega kriterija za obravnavo na intenzivnem
oddelku. Ne obstajajo nedvoumni napovedni dejavniki izhoda poslabšanja, zato je pri obravnavi
takega bolnika potrebno posamično klinično odločanje izkušenega zdravnika s poznavanjem
patofiziologije ne le KOPB in respiracijske insuficience, ampak tudi drugih pridruženih internističnih
stanj, ki pomembno vplivajo na izhod zdravljenja. Enako velja glede odločitve za začetek
mehanične ventilacije. Ne obstaja klinični kriterij ali preiskava razen izgube zavesti in zastoja
dihanja, ki bi nedvoumno povedala, da bo začetek mehanične ventilacije izboljšal kratkoročno in
dolgoročno prognozo KOPB.
Običajno je bolnik sprejet v intenzivno enoto po nezadostnem odgovoru na terapijo v prvih urah po
sprejemu v bolnišnico. Poslabševanje stanja po več dneh bolnišnične obravnave pomeni slabšo
prognozo, napredovalo bolezen ali napačno obravnavo. Začarani krog napredujoče hiperkapnije,
motenega spanja in utrujenosti dihalnih mišic povzroči moteno zavest in odpovedovanje dihanja.
Povečan upor v dihalnih poteh, zmanjšana podajnost dihalnega sistema in dihanje na vrhu krivulje
tlak – volumen se srečujejo z zmanjšano mehansko učinkovitostjo trebušne prepone ob povečanih
pljučnih volumnih ob koncu izdiha. Prezgodnje zapiranje malih dihalnih poti v izdihu dodatno
bremeni dihalne mišice. Za izdih se uporabijo trebušne mišice. Zaradi povečane frekvence dihanja
in zvečanega mrtvega prostora se pojavi dinamični upor v izdihu, ki dodatno poveča ujetje zraka v
pljučih in poslabša izmenjavo dihalnih plinov. Povečan pljučni žilni upor zaradi hipoksemije in
zmanjšan venski dotok v srce zaradi hiperinflacije pljuč obremenita desno srce in zmanjšata
minutni volumen. Nezadostna sistemska ponudba kisika doda metabolno komponento respiracijski
acidozi. Hipoksemija in acidoza še poslabšata funkcijo dihalnih mišic. Če kontrolirana
oksigenoterapija, uporaba bronhodilatatorjev in nadomeščanje tekočin ne izboljšajo respiracije, je
potrebna dihalna podpora. Potrebo po slednji bolje kot hipoksemija napovedujeta hiperkapnija in
acidoza, bolje trend kot absolutne vrednosti.
Namen mehanične ventilacije je odpraviti acidozo brez dodatne hiperinflacije. To dosežemo z
majhnimi dihalnimi volumni in daljšim časom izdiha. Ker sedacija podaljšuje odstavljanje od
ventilatorja, je treba parametre mehanične ventilacije prilagajati bolnikovemu dihanju.
Odstavljanje od ventilatorja se mora začeti čim prej po obvladanju razloga poslabšanja.
Upoštevamo klinično stanje in meritve dihalnih parametrov: inspiracijske sile, dihalnega volumna,
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frekvence dihanja in analizo dihalnih plinov v arterijski krvi. Zaradi narave bolezni (kronična
ireverzibilna obstrukcija, progresivnost bolezni, pridružene bolezni, splošno telesno propadanje) je
odstavljanje od ventilatorja običajno dolgotrajno in ne vedno uspešno. Zato je odločitev o začetku
mehanične ventilacije kompleksna in zahteva poleg znanja tudi veliko izkušenj. V našem kulturnem
okolju še ni v navadi, da bi bolnik skupaj s svojim zdravnikom vnaprej odločil o uvedbi ali opustitvi
diferentnih medicinskih ukrepov.
Astma
Astmo označuje vnetje dihalnih poti. Posledice tega vnetja se kažejo kot simptomi astme,
reverzibilna zapora bronhijev, bronhialna preodzivnost in zvečana dnevna variabilnost zapore dihal.
Poslabšanje astme pomeni intenziviranje simptomov, poslabšanje pljučne funkcije in povečanje
njene variabilnosti. Običajno se bolezen slabša v dnevih. Približno deset odstotkov poslabšanj je
nenadnih. Poslabšanje astme lahko ogrozi življenje. Astma se poslabša, če bolnik preneha
prejemati preprečevalna zdravila ali jih prejema v premajhnem odmerku. Poslabša se ob večji
izpostavljenosti alergenom, onesnaženju zraka, virusnih okužbah in prejemanju zaviralcev
betaadrenergičnih receptorjev. Simptome sproži tudi telesni napor ali hladen zrak. Nekaterim
bolnikom astmo poslabša zaužitje aspirina, nesteroidnih protivnetnih zdravil ali pirazolonskih
analgetikov. Poglavitni kriterij za oceno teže poslabšanja je pljučna funkcija.
Stopnjo poslabšanja podcenjujejo bolniki, svojci, a tudi zdravniki, predvsem kadar stanja bolezni ne
ocenijo z meritvijo pljučne funkcije. Objektivne meritve so veliko bolj zanesljivejši kazalniki
obstrukcije dihalnih poti kot ocena po simptomih.
Hudo poslabšanje astme prepoznamo pri bolniku, ki ne more dokončati stavka v eni sapi, ko je pulz
več kot 110 na minuto, frekvenca dihanja več kot 25 na minuto in je največji pretok zraka v izdihu
(PEF) manj kot 50 odstotkov najboljše vrednosti (oziroma manj kot 200 l/min). Prisoten je
paradoksni pulz.
Za življenje ogrožajoče stanje so značilni apatija in izčrpanost bolnika, tih prsni koš ob avskultaciji,
cianoza, frekvenca dihanja več kot 40 na minuto, bradikardija, PEF manj kot 33 odstotkov najboljše
vrednosti ali bolnik celo ne zmore izvesti testa. Prisotnost enega izmed naštetih znakov je resno
svarilo glede ogroženosti. Slabšanje hipoksemije ali nastanek hiperkapnije pomeni izčrpanost
bolnika in nevarnost zastoja dihanja. Pojavita se zaradi povečanja dihalnega dela zaradi
prenapihnjenosti pljuč zaradi velikega upora v dihalnih poteh in ventilacije mrtvega prostora.
Možnost nastanka barotravme in hipotenzije zmanjšamo z elektivno hipoventilacijo in s tem
permisivno hiperkapnijo. Namen ventilacije je doseči normalno oksigenacijo in čim nižji tlak na
koncu vdiha. To dosežemo z uporabo majhnih dihalnih volumnov, nizko frekvenco dihanja in
srednje velikimi pretoki – ugodnejši so sicer nizki pretoki (omogočijo nižji tlak), a s tem hkrati
skrajšamo čas izdiha. Priporočene začetne nastavitve ventilatorja so: FiO2 1,0, razmerje vdih : izdih
več kot 1 : 2, dihalni volumen 8 ml na kg idealne telesne teže, frekvenca 10–14 na minuto,
dovoljeni končni tlak na koncu vdiha manj kot 30 cm H2O, pretok 80 litrov na minuto, PEEP 0 cm
H2O. Za tak način ventilacije je treba bolnika sedirati, pogosto relaksirati. Ob ventilaciji nadaljujemo
farmakološko zdravljenje – aplikacijo bronhodilatatorjev in kortikosteroidov. Nepotrebne so
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uporaba antibiotikov ob odsotnosti klinične slike infekta, aplikacija mukolitikov in antihistaminikov
ter respiratorna fizioterapija. Ko je hiperkapnija odpravljena, je treba ukiniti relaksanse in sedative
ter ob nadaljevanju bronhodilatatorne terapije bolniku dovoliti spontano dihanje.
Zaključek
Fiziološki mehanizmi dihalne odpovedi so jasni. Vodilni mehanizem je pomembno neujemanje
ventilacije s perfuzijo. Zdravljenje je usmerjeno v odpravo sprožilcev dihalne odpovedi,
zmanjševanje dihalnega dela in korekcijo motene izmenjave dihalnih plinov.
Priporočena literatura
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SINDROM AKUTNE DIHALNE STISKE
Michael Jožef Gradišek
Izvleček
Sindrom akutne dihalne stiske je pomemben vzrok obolevnosti in umrljivosti kritično bolnih. Kljub
številnim raziskavam in napredku v razumevanju patofiziologije sindroma akutne dihalne stiske so
naše možnosti zdravljenja še vedno zelo omejene in temeljijo na postopkih, ki ščitijo pljuča pred
njihovo dodatno okvaro zaradi umetnega predihavanja.
Uvod
Sindrom akutne dihalne stiske (angl. acute respiratory distress syndrome, ARDS) je stanje življenje
ogrožajoče okvare pljuč, ki nastane zaradi vnetnega dogajanja, ki ga v pljučih izzovejo različna
bolezenska stanja. ARDS predstavlja pomemben vzrok umrljivosti kritično bolnih.
Opredelitev ARDS
Prvi opisi akutne dihalne stiske odraslih segajo že v 19. stoletje in od takrat so različni avtorji in
skupine poskušali opredeliti ARDS. Leta 2011 je skupina strokovnjakov v Berlinu oblikovala nove
kriterije, ki jasneje opredeljujejo omenjeni sindrom. Zanj je značilen akuten začetek dihalne stiske
oziroma njeno poslabšanje v enem tednu po izpostavitvi sprožilnemu dejavniku. Dihalno stisko
spremljajo obojestranske zgostitve v pljučnem parenhimu (vidne na rentgenski sliki ali računalniški
tomografiji prsnih organov) v smislu pljučnega edema, ki zajemajo vsaj tri pljučne kvadrante in niso
posledica plevralnega izliva, atelektaze ali vozličev v pljučih. Kot možen vzrok akutne dihalne stiske,
zlasti če sprožilni dejavnik ni znan, moramo izključiti levostransko srčno popuščanje, najbolje z
ultrazvočno preiskavo srca. Ob tem ne smemo pozabiti, da lahko ima bolnik hkrati prepustnostni in
hidrostatski pljučni edem. Merjenje pljučnega zagozditvenega tlaka ni več pogoj za postavitev
diagnoze ARDS. Po novi opredelitvi delimo ARDS glede na razmerje med delnim tlakom kisika v
arterijski krvi (PaO2) ter inspiratorno koncentracijo kisika (FiO2) (Carricov indeks) ob sočasni uporabi
vsaj 5 cm H2O pozitivnega tlaka ob koncu izdiha v tri težavnostne stopnje, in sicer v blago, zmerno
ter hudo (tabela 1).

Tabela 1: Berlinska opredelitev sindroma akutne dihalne stiske
Časovni potek

Začetek ali poslabšanje dihalne stiske v enem tednu po delovanju
sprožilnega dejavnika

Slikovna preiskava
prsnih organov1

Obojestranske zgostitve, ki niso posledica plevralnega izliva, atelektaze,
vozličev.

Vzrok edema pljuč

Dihalna stiska ni posledica očitnega popuščanja srca ali preobremenitve s
tekočino. V odsotnosti sprožilnega dejavnika je potrebna objektivna
(ultrazvočna) opredelitev srčne funkcije.
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Oksigenacija
Blaga

200 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg in PEEP ali CPAP ≥ 5 cm H2O

Zmerna

100 mmHg < PaO2/FiO2 ≤200 mmHg in PEEP ali CPAP ≥ 5 cm H2O

Huda

PaO2/FiO2 < 100 mmHg in PEEP ali CPAP ≥ 5 cm H2O

PaO2 – delni tlak kisika v arterijski krvi, FiO2 – delež kisika v vdihani plinski mešanici, PEEP –
pozitivni tlak ob koncu izdiha, CPAP – stalno pozitivni tlak v dihalnih poteh, 1 rentgenska slika ali
računalniška tomografija.
Čeprav se je z berlinsko definicijo pomembno izboljšala prepoznava tega sindroma, je ta še vedno
pogosto neprepoznan, saj je diagnoza povsem klinična, in zato pogosto neustrezno zdravljen. Za
zdaj ne poznamo laboratorijskega označevalca, ki bi bil dovolj občutljiv in specifičen, da bi nam
olajšal postavitev diagnoze, omogočil spremljanje učinkovitosti zdravljenja ali celo napovedal
prognozo sindroma.
Vzroki ARDS
ARDS je posledica različnih pljučnih in zunajpljučnih bolezenskih stanj, ki poškodujejo pljučni
parenhim (tabela 2). Ker je ključni dejavnik za ugoden izhod zdravljenja bolnikov z ARDS prav
ustrezno zdravljenje osnovne bolezni, je pri obravnavi teh bolnikov pomembno ugotoviti njegov
vzrok.
Tabela 2: Neposredni in posredni dejavniki tveganja za nastanek sindroma akutne dihalne stiske
Neposredni dejavniki

Posredni dejavniki

Vdihanje (aspiracija)

Politravma

Utopitev

Maščobna embolija

Vdihovanje dima oziroma strupenih snovi

Obilna transfuzija krvi

Obtolčenina pljuč

Huda sepsa in septični šok

Pljučnica (bakterije, virusi, glive, paraziti)

Akutno vnetje trebušne slinavke

Vnetje pljučnih žil – vaskulitis

Zunajtelesni krvni obtok
Primarna odpoved presadka po presaditvi pljuč
Kritična opeklina

Zastrupitev (acetilsalicilna kislina, triciklični
antidepresivi, heroin)
Pljučne bolezni poškodujejo pljučni parenhim tako, da izzovejo močan vnetni odgovor neposredno
v pljučnem parenhimu. Zunajpljučne bolezni povzročijo okvaro pljuč posredno preko sistemskega
vnetnega odgovora, ki ga izzovejo v organizmu.
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Pljučnica, zlasti bakterijska, je najpogostejša bolezen, ki lahko povzroči ARDS. Ne tako redki
povzročitelji vnetja pljuč so tudi virusi, tako respiratorni kot tudi herpes virusi (HSV, CMV), pri
imunokompromitiranih bolnikih ne smemo pozabiti na glive (Aspergillus fumigatus, Pneumocystis
jirovecii) in parazite (Toxoplasma gondii). Pri obravnavi bolnikov z ARDS je zato pomembno, da z
ustreznimi mikrobiološkimi preiskavami, ki so usmerjene v odkrivanje tako bakterijskih (tipične in
atipične) kot tudi virusnih in drugih povzročiteljev, ugotovimo morebitno okužbo. V nekaterih
primerih vzrok ARDS ni znan; v teh primerih nam lahko pri postavitvi diagnoze pomagajo še
citološki pregled bronhoalveolarnega izpirka, CT-preiskava pljuč in imunološke preiskave krvi. V
zelo redkih primerih se odločimo za odprto biopsijo pljuč, ki nam lahko pomaga pri prepoznavi
vzroka ARDS in hkrati pokaže tudi obseg razraščanja vezivnega tkiva v pljučih.
CT-preiskava pljuč nam lahko pomaga pri postavitvi diagnoze ARDS in tudi pri prepoznavi
njegovega vzroka. Pri CT-preiskavi bolnikov z ARDS običajno vidimo, da so pljuča neenakomerno
prizadeta. Poleg konsolidiranih območij, najpogosteje v spodnjih delih pljuč, vidimo tudi področja
mlečnega stekla in normalno predihana pljuča v različnem obsegu. Uporabnost CT-preiskave pljuč
je tudi ocena deleža konsolidiranih pljuč, ki ga lahko ponovno predihamo z uporabo visokega
alveolnega tlaka (rekrutabilnost pljuč). Ta je lahko pri različnih bolnikih zelo različen.
Čeprav se opisane spremembe pojavljajo pri pljučnih in zunajpljučnih oblikah ARDS, je za pljučne
oblike značilen približno enak delež konsolidiranih območij in območij mlečnega stekla, medtem ko
je pri zunajpljučnih oblikah območij mlečnega stekla več. S CT-preiskavo pljuč lahko vidimo tudi
znake poškodbe pljuč, kot so bule in pnevmotoraks. V zadnjih letih se je pri zdravljenju pljučnih
obolenj v intenzivni terapiji zelo razširila uporaba ultrazvočne preiskave. S njo lahko pri bolnikih z
ARDS ocenjujemo prisotnost in obseg različnih ultrazvočnih vzorcev nad pljuči (normalna
predihanost, B-vzorec, konsolidacije, ocenimo plevralno linijo in polzenje) in njihovo spreminjanje
med zdravljenjem ter hkrati ocenimo delovanje srca.
Ne glede na mehanizem nastanka ima ARDS značilnosti, ki so skupne vsem sprožilnim dejavnikom,
vendar v različnem obsegu. V zgodnjem eksudativnem obdobju so zanj značilne obsežne vnetne
spremembe v pljučih s kopičenjem vnetnih celic (nevtrofilci, trombociti, makrofagi in monociti) in
okvaro alveolnih epitelnih ter žilnih endotelnih celic. Posledično se razvijeta intersticijski in alveolni
edem, zmanjšata se sinteza in izločanje surfaktanta. V naslednjih dneh se oteklina pljuč nekoliko
manjša, močno pa se poveča število fibroblastov v pljučnem parenhimu. Hkrati se začne tudi
obnavljanje poškodovanih alveolnih epitelnih in žilnih endotelnih celic. Temu proliferativnemu
obdobju sledi fibrotično obdobje s tvorbo vezivnega tkiva v alveolnih prostorih in pljučnem
intersticiju. Omenjena obdobja se v poteku ARDS kronološko deloma prekrivajo. Če bolnik preživi,
sledi obdobje obnovitve pljučnega parenhima s postopnim zmanjšanjem količine vezivnega tkiva.
V nekaterih primerih vnetje v pljučih ne preneha in pljučna okvara napreduje. Praviloma se ji
pridruži večorganska odpoved, ki vodi v smrt bolnika.
Patofiziološke spremembe pri ARDS
Glavna značilnost ARDS je hipoksemija, ki je posledica znotrajpljučnega žilnega obvoda ter
neujemanja med predihanostjo in prekrvljenostjo zaradi sesedanja alveolov in njihovega zalitja z
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edemsko tekočino. V manjši meri prispeva k moteni oksigenaciji tudi motena difuzija plinov. Poleg
slikovnih preiskav (CT in UZ), s katerimi lahko ugotovimo prisotnost in obseg pljučnega edema,
lahko s transpulmonalno termodilucijo poleg količine zunajžilne vode v pljučih opredelimo tudi
stopnjo prepustnosti pljučnega žilja in obposteljno spremljamo učinkovitost zdravljenja. Poleg tega
nam omenjena tehnologija omogoča tudi neprekinjen hemodinamski nadzor pogosto
hemodinamsko nestabilnih bolnikov z ARDS.
Druga značilnost ARDS je zmanjšana podajnost pljuč, ki je v zgodnjem obdobju posledica
nepredihanosti pljuč ob prisotnosti alveolnega in intersticijskega edema (funkcionalno majhna
pljuča), kasneje pa razraščanja veziva. K zmanjšani podajnosti pljuč prispevata tudi pomanjkanje in
moteno delovanje surfaktanta.
Pogost pojav pri ARDS je pljučna arterijska hipertenzija, katere stopnja sovpada s stopnjo pljučne
okvare, in ne s stopnjo hipoksemije. Pomen hipoksične pljučne vazokonstrikcije pri njenem
nastanku verjetno ni velik. Pljučna hipertenzija nastane zaradi sproščanja vazokonstrikcijskih snovi
in tvorbe krvnih strdkov v pljučni mikrocirkulaciji. K nastanku pljučne hipertenzije prispeva tudi
edem pljučnega intersticija, kasneje pa razraščanje veziva v intersticiju. Poleg osnovnega
bolezenskega dogajanja lahko na obseg pljučne arterijske hipertenzije vpliva tudi način umetnega
predihavanja, kar pomeni, da lahko z neustreznim predihavanjem pljučno arterijsko hipertenzijo
poslabšamo. Zato je razumljivo, da je poleg osnovnega hemodinamskega nadzora treba posebno
pozornost nameniti delovanju desnega prekata. V raziskavah so ugotovili štiri neodvisne dejavnike
tveganja za pojav akutnega pljučnega srca pri bolnikih z ARDS, in sicer pljučnico kot vzrok ARDS,
razmerje med delnim tlakom kisika v arterijski krvi (PaO2) in inspiratorno koncentracijo kisika (FiO2)
pod 150 mmHg, delni tlak ogljikovega dioksida v arterijski krvi (paCO2) nad 48 mmHg (6,3 kPa) in
raztezni pljučni tlak nad 18 cm H2O (opredeljena kot razlika med tlakom platoja in celokupnim
pozitivnim tlakom ob koncu izdiha). Pri bolnikih z ARDS in vsemi štirimi dejavniki tveganja so
akutno pljučno srce ugotovili pri 75 odstotkih. V tem primeru je pomembno, da popuščanje
desnega prekata prepoznamo in prilagodimo način umetnega predihavanja oziroma pri zdravljenju
bolnikov z ARDS uporabimo še druge ukrepe, ki zmanjšajo obremenitev desnega srca.
Napredovanje pljučne hipertenzije med zdravljenjem ARDS napoveduje slab izhod zdravljenja.
Zdravljenje ARDS
Zdravljenje ARDS je še danes zgolj podporno. Zavedati se moramo, da odstranitev sprožilnega
dejavnika in vzročno zdravljenje ne zagotavljata prekinitve vnetja v pljučih.
Med zdravljenjem poskušamo z različnimi postopki zagotoviti zadostno oksigenacijo bolnika in
odstranjevanje ogljikovega dioksida iz njegove krvi ter hkrati čim bolj zmanjšati z zdravljenjem
povezano okvaro pljuč. Osnovna načela umetnega predihavanja bolnikov z ARDS ter farmakološki
in nefarmakološki ukrepi pri zdravljenju hude oblike ARDS so podrobno opisani v drugih poglavjih
te knjige.
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Zaključek
Kljub velikemu napredku v razumevanju patofiziologije ARDS so naše možnosti zdravljenja še zelo
omejene. Poleg zdravljenja osnovne bolezni je zdravljenje ARDS še vedno zgolj podporno in temelji
na postopkih, ki ščitijo pljuča pred njihovo dodatno okvaro zaradi umetnega predihavanja.
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AKUTNA DIHALNA STISKA PRI OTROCIH
Silvester Kopriva, Gorazd Mlakar
Izvleček
V članku opredeliva akutno dihalno stisko pri otrocih ter opiševa tiste posebnosti dozorevajočih
otroških dihal, ki povečujejo tveganje, da se pojavi dihalna odpoved. Navedeva bolezni, pri katerih
se lahko predvsem pri mlajših otrocih razvije akutna dihalna stiska, in poudariva pomen hitre
prepoznave njenih znakov ter bolezni, ki so dihalno stisko povzročile. Hipoksija zaradi dihalne
odpovedi je pri otrocih najpogostejši razlog za srčni zastoj. Pri zdravljenju dihalne stiske so zato
navedeni osnovni nujni ukrepi dihalne podpore.
Uvod
Večina obolenj dihal pri otrocih so lažje akutne okužbe, ki minejo same po sebi ali z minimalno
podporno terapijo, v posameznih primerih pa se pokažejo s klinično sliko akutne dihalne stiske (DS)
in lahko ogrozijo otrokovo življenje. Iz obravnave DS pri otrocih izvzemava specifično obdobje
novorojenčka, torej prvi mesec življenja, in tudi obdobje pubertete, ki je glede dihal bližje dobi
mladih odraslih. O otroku torej govorimo, če gre za dojenčka, od prvega meseca do prvega leta
starosti, o malem otroku do začetka šole in o šolskem otroku do začetka pubertete. V teh
starostnih obdobjih se prevladujoči vzroki in stopnja resnosti DS dokaj razlikujejo, na kar vplivajo
dejavniki otrokove rasti in razvoja dihal, dozorevanje imunskega sistema ter prirojene ali
pridobljene bolezni. Mlajši kot so otroci, manjšo imajo dihalno rezervo, zato je običajno pri njih DS
hujša, še posebej pri tistih, ki imajo že neko predhodno kronično bolezen dihal, npr.
bronhopulmonalno displazijo, ki izvira iz obdobja nedonošenčka, ali npr. prirojeno srčno napako.
Etiologija in opredelitev dihalne stiske ter dihalne odpovedi
Izraz DS pediatri uporabljamo zelo splošno in z njim opisujemo kakršno koli otrokovo dihanje, ki že
na prvi pogled ni normalno, pri katerem so bodisi vidni znaki dihalnega napora bodisi da je
neredno, ali je glede na otrokovo splošno stanje nesorazmerno hitro in plitko. Klinična slika DS
sama po sebi še ne pomeni, da je pljučna funkcija spremenjena, lahko pa že gre za dihalno odpoved
(DO). Razlog za tako široko pojmovanje DS je, da se pri otroku skoraj vsa težja akutna klinična
stanja slej ko prej pokažejo tudi z znaki DS, čeprav ne gre nujno za DO. Spekter bolezni, ki lahko
privede do DS, je zelo širok, od akutnih respiratornih stanj in poslabšanj kroničnih, hudih okužb
zunaj dihal, sepse, dehidracije, šoka, hormonskih motenj, motenj homeostaze, poškodb, aspiracije
tujka do prirojenih napak kardiorespiratornega sistema, osrednjega in perifernega živčevja ter
prirojenih bolezni presnove (tabela 1). Ta otrokova dihalna »preobčutljivost« kaže predvsem na
majhno respiratorno rezervo dozorevajočih otrokovih dihal v celoti, ne le na fiziološko nižjo pljučno
funkcijo. Na primer, neprizadet otrok v zmerni DS zaradi akutnega bronhiolitisa, ki ima znižano
vrednost PaO2 in je po definiciji v DO, potrebuje morda le dodatek kisika po nosnem katetru. Na
drugi strani bo npr. dojenček, ki je prizadet in v težki DS, ki ima drisko, je dehidriran ter v metabolni
acidozi, a so vrednosti PaO2 normalne, potreboval urgentno intubacijo.
Za razliko od DS je natančno opredeljena DO, ki predstavlja stanje otrokovih dihal, v katerem
fiziološki kompenzatorni mehanizmi ne morejo zagotavljati zadostne oksigenacije in izplavljanja
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CO2, zaradi česar nastaneta hipoksemija in hiperkapnija. Navadno je to takrat, ko je PaO2 pod 8 kPa
(60 mmHg) s povišanim ali brez povišanega PaCO2 nad 6,5 kPa (50 mmHg). Vseeno v vsakdanji
govorici namesto DO večkrat uporabimo izraz DS, ki jo stopnjujemo do huda DS ali grozeča DO.
Tako nas že stopnjevanje resnosti klinične slike opozarja, da se otroku stanje slabša in da lahko
nepričakovano hitro pride do zastoja dihanja (ZD).
Tabela 1: Vzroki akutne dihalne stiske pri otrocih
DIHALA
Akutne okužbe








Epiglotitis*
Krup
Retrofaringealni absces
Traheitis
Bronhiolitis (najpogostejša otroška bolezen, ki do dveh let starosti vodi v DO)
Pljučnica
Empiem

Aspiracijska pljučnica*
Astma
Anafilaksija*
Pljučni edem
Šokovna pljuča*
Aspiracija tujka *
Opeklina dihal*
Prirojene anomalije dihalnih poti, prsnega koša, pljuč (npr. laringotraheomalacija, traheoezofagealnafistula, stenoza traheje – žilni obroč, distrofija prsnega koša, diafragmalna kila*,
sindrom Prune-Belly, cistična adematoidna malformacija pljuč)
Poškodbe prsnega koša, pljuč* (npr. nestabilni prsni koš, pnevmo-, hematotoraks, kontuzija pljuč,
inhalacija toksičnih snovi)
SRCE
Prirojene napake srca*
Akutna odpoved srca* (npr. miokarditis, perikarditis, kardiomiopatije, tamponada, aritmije)
ŽIVČNO-MIŠIČNI SISTEM
Depresija dihanja* (npr. zastrupitve, poškodba, okužbe, tumorji OŽS, konvulzije),
Prirojene napake centralne regulacije dihanja* (sindrom centralne hipoventilacije, SAS*, SIDS*)
Prirojene živčno-mišične bolezni* (npr. OSAS*, spinalna mišična atrofija, Duchennova mišična
distrofija, myastenia gravis)
Pridobljene živčno-mišične bolezni* (npr. Guillain-Barrejev sindrom, poliomielitis, botulizem)
Steroidna miopatija
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Tetrapareza
PREBAVILA
Omejeno dihanje zaradi meteorizma želodca, črevesja, bolečin v trebuhu
Gastroezofagealni refluks (aspiracija v pljuča*, laringospazem*)
METABOLNE IN ENDOKRINE BOLEZNI TER STANJA
Metabolna acidoza* (npr. ketoacidoza, huda dehidracija, šok, zastrupitve, prirojene bolezni
presnove)
Huda podhranjenost*
Hipofosfatemija
Hipertiroidoza
Hipotiroidoza
Hiperamoniemija*
KRVNE BOLEZNI
Akutno zmanjšana kapaciteta za prenos O2 (akutna anemija zaradi hemolize, zastrupitev s CO,
methemoglobinemija)
* Bolezni, ki lahko nenadno ogrozijo življenje; OŽS – osrednji živčni sistem, SAS (sleep-apnoea
syndrome) – sindrom apneje/hipoventilacije v spanju, OSAS (obstructive SAS) – obstruktivni SAS,
SIDS (sudden infant death syndrome) –(grozeča) smrt v zibelki.
Dejavniki rasti in razvoja otroških dihal pri nastanku ds in do
Pri dojenčkih in mlajših otrocih pogosteje in hitreje pride do DS in DO kot pri starejših zaradi
mnogih razlik v zgradbi in delovanju dihal, ki še rastejo in dozorevajo (tabela 2). Manjša dihalna
rezerva je še vidnejša zaradi višjih presnovnih potreb otroka in zato večje porabe kisika, še posebno
takrat, ko otrok v DS porabi celo do 40 odstotkov energije le za dihanje.
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Tabela 2: Posebnosti v zgradbi in delovanju dihal pri dojenčku in malem otroku ter posledice
Posebnosti

Posledice

Velika žrelnica, nebnici, velik jezik, anteriorno Večja možnost obstrukcije zgornjih dihal zaradi
položeno grlo, mehak, »omegast« epiglotis, edema, tujka; OSAS
ozek subglotis – povišan upor toku zraka (R =
1/r4!)
Mehka traheja

Vneta traheja kolabira v inspiriju

Majhne in ozke spodnje dihalne poti – višja Raw

Hiter nastanek akutne obstruktivne pljučne
bolezni

Mehak, podajen prsni koš, nerazvite dihalne Manj učinkovito dihanje, otrok se hitro utrudi,
mišice, velik trebuh; nižja komplianca pljuč – hitreje pride do dihalne odpovedi
manj učinkovita mehanika dihanja, manjši
pljučni volumen
Visok zapiralni volumen

Dinamična kompresija nastane zgodaj v izdihu,
večja možnost hipoksije

Manj alveolov – omejena difuzija

Neujemanje V/Q, D-L šant

Sorazmerno debelejši mišični sloj pljučnih arterij

Pljučna vazokonstrikcija,
neujemanja V/Q, hipoksije

Nezrelost dihalnega centra

Pojavi hipopneje/apneje

večja

možnost

Legenda: Raw: upor v dihalnih poteh; V/Q: razmerje med ventilacijo in perfuzijo; D-L šant: desnolevi šant
Klinična slika DS in DO
Večkrat je težko ločiti, kateri znaki so pri otroku prisotni zaradi osnovne bolezni, kateri pa zaradi DS
z DO oz. hipoksije in hiperkapnije. Na drugi strani je večina znakov DS lahko prisotna tudi takrat, ko
je pljučna funkcija normalna.
Splošni znaki DS in DO s hipoksijo: otrok je prizadet, cianotičen, tahikarden, poti se, zavrača hrano,
pri hranjenju se utruja, se mu zaletava, bruha, je nemiren, zmeden, somnolenten.
Znaki DS z ali brez DO s strani dihal:
Dihalni napor
Tahipneja (glej tabelo 3), širjenje nosnih kril, »kinkanje«; ugrezanje juguluma, medrebrnih
prostorov, rebrnega loka; paradoksno dihanje (ugrezanje prsnega koša ob dvigovanju trebuha),
omejeno širjenje prsnega koša (manjši pljučni volumen ali hiperinflacija) oz. manjša globina vdiha.
Pri obstruktivni pljučni bolezni, npr. bronhiolitisu, je viden tudi aktiven, otežen, podaljšan izdih s
kontrakcijo trebušnih mišic. Asimetrično gibanje prsnega koša kaže na možnost enostranskega
fluidotoraksa, pnevmotoraksa, pareze prepone in konsolidacije/atelektaze ali hiperinflacije
pljučnega krila (tujek!).
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Cave!: pri otrocih, ki imajo neko živčno-mišično obolenje, so hipotoni ali kakor koli deprimirani, so
lahko znaki povečanega dihalnega dela odsotni in se DS kaže le s hitrim in plitkim ali nerednim,
tihim dihanjem.
Tabela 3: Frekvenca dihanja je pomembno povečana, če je višja za 50 odstotkov
Normalna frekvenca dihanja

Tahipneja

Dojenček

30–40

> 50

Mali otrok

20–30

> 40

Šolski otrok

15–20

> 30

Zvočni fenomeni
Stridor, stertor, hripavost, sprememba glasu ali joka zaradi obstrukcije v zgornjih dihalih; stokanje
(»avtoPEEP«*). Auskultacija: oslabljen dihalni šum, »tiha pljuča« ali omejen »vstop zraka« (zaradi
številnih vzrokov, npr. plitek vdih, obstrukciija v dihalnih poteh); poki v inspiriju (pljučnica, edem
pljuč; pri bronhiolitisu so slišni poki v obeh fazah dihanja), piski (obstrukcija v spodnjih dihalnih
poteh). Poklep: hipersonoren ali zamolklina. Vedno primerjamo obe strani prsnega koša.
* autoPEEP (autoPositive end expiratory pressure): pozitiven tlak v dihalnih poteh ob spontanem
izdihu
GROZEČ ZASTOJ DIHANJA:
Prizadetost, huda utrujenost, vznemirjenost ali zmedenost, potenje, cianoza
Neredni, slabotni dihalni gibi ali dihalni premori
Slabo slišno dihanje, »tiha pljuča«
Visoka tahikardija
Slabšanje stanja kljub ukrepom zdravljenja, potreba po vedno višjem FiO2 v vdihanem zraku
Otrok v hudi DS ne daje vselej videza hude prizadetosti! Svarilen mora biti že eden od naštetih
znakov!
Zdravljenje dihalne stiske
Ko je otrok iz kakršnega koli razloga v akutni DS, moramo najprej poskrbeti, da je njegova dihalna
pot prosta. Pri težji DS mu damo kisik, šele potem iščemo vzrok in ugotavljamo, ali je prišlo že tudi
do DO. Če se zaradi težkega dihanja utruja in potrebuje vedno višji FiO2, ima motnje zavesti ali
dihalne premore, otroku grozi končna DO ali celo dihalni zastoj (DZ). Pri takih znakih ima otrok že
tudi ventilacijsko, hiperkapnično DO in potrebuje mehanično dihalno podporo. Odvisno od vzroka
lahko zadostuje nCPAP*, ki izboljša pljučno komplianco ali upor v dihalnih poteh in s tem olajša
dihalni napor. Če to ni dovolj in če nima motnje zavesti, mu uvedemo nBiPAP*, sicer pa invazivno
obliko UV. Tako kritično napredovanje DS prej pričakujmo pri mlajšem otroku. Pri obstruktivni
pljučni bolezni s hiperreaktivnimi dihalnimi potmi, večinoma je to astma, lahko otroku olajšamo
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dihanje le z bronhodilatatorjem in kisikom, tako da druge respiratorne podpore ne potrebuje.
Sočasno z respiratorno terapijo DS in DO zdravimo osnovno bolezen, ki je pripeljala do DS, ob tej še
posebno cirkulatorno insuficienco, ki bi lahko kritično poslabšala hipoksično okvaro otrokovega
organizma.
* nCPAP (noninvasive (nasal) continuous positive airway pressure): neinvaziven (preko nosne
maske) stalen pozitiven tlak v dihalnih poteh; nBiPAP (n-bilevel intermittent PAP): n-pozitiven tlak v
dihalnih poteh menjaje na dveh nivojih
ZAKLJUČEK
Večinoma so bolezni dihal pri otrocih lažje akutne okužbe, ki minejo same po sebi ali z minimalno
podporno terapijo. V posameznih primerih se prizadetost dihal, tako primarna kot povzročena z
boleznimi drugih organov, pokaže kot huda DS, ki lahko vodi do DO in v grozeč DZ. Zaradi
nedozorelosti dihal in imunskega odziva ter prirojenih napak so predvsem ogroženi dojenčki in
mlajši otroci, zato je pri njih še posebej pomembno, da prepoznamo v klinični sliki DS že zgodnje
znake DO oz. bolezni in stanja, ki privedejo do nje. Velja opozorilo, da je pri otrocih za razliko od
odraslih hipoksija zaradi DO najpogostejši vzrok zastoja srca.
Priporočena literatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Zar HJ, Ferkol TW. The global burden of respiratory disease-impact on child health. Pediatr Pulmonol 2014; 49: 430–
4.
Advanced life support group. The child with breathing difficulties. In: Samuels M, Wieteska S, eds. Advanced
Paediatric Life Support: A Practical Approach to Emergencies. Oxford: Wiley –Blackwell, 2011:70–90.
European Resuscitation Council. Recognition of the critically ill child. In: Van de Voorde P et al. European Paediatric
Advanced life support. Niel: European Resuscitation Council vzw. Emile Vandervedelaan, 2015:17–26.
West JB. Mechanics of breathings. In: Respiratory physiology – the essentials. Baltimore: Walters Kluwer, 2008: 95–
123.
Weiner LD. Causes of acute respiratory distress in children. UpToDate (internet). 2016. Dosegljivo na:
http://www.uptodate.com
Barry P. Morris K, Ali T. Paediatric intensive care. Oxford: Oxford university press, 2009: 407–449.
Mlakar G, Kopriva S. Zdravljenje hude astme pri otrocih v enoti za intenzivno terapijo. In: Kržišnik C, Battelino T, eds.
Izbrana poglavja iz pediatrije 25. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, 2015:
23–31.
Uršič T, Steyer A, Kopriva S, Kalan G, Krivec U, Petrovec M. Human bocavirus as a cause of a life-threatening
infection. J Clin Microbiol 2011; 49:1179–81.

31

Šola intenzivne medicine 2017: Mehanska ventilacija in hemodinamska nestabilnost

RESPIRATORNI MONITORING
Katja Kopriva Pirtovšek
Izvleček
Z respiratornim monitoringom želimo pri bolniku preprečiti hipoksijo in izboljšati hipoksemijo do te
mere, da ne povzročimo hiperoksije, ki povzroči poškodbo tkiv. Pomaga nam pri razumevanju
patofiziologije ter omogoča hitrejšo in boljšo obravnavo bolnikovega stanja. Respiratorni
monitoring lahko razdelimo na monitoring izmenjave plinov, monitoring mehanike dihanja,
monitoring s pomočjo slikovne diagnostike in druge meritve, ki jih uporabljamo pri določenih
vrstah respiratorne odpovedi. V prispevku so na kratko opisane najbolj uporabljene tehnike iz
naštetih skupin razen monitoringa mehanike dihanja, ki je opisan kasneje v knjigi. V zadnjem času
se je na tržišču pojavilo veliko novih metod respiratornega monitoringa. Zdravnik se mora znati
odločiti, kakšno strategijo nadzora bo izbral za določenega bolnika, predvsem pa mora znati
pravilno interpretirati pridobljene podatke.
Uvod
V prispevku uporabljam izraz monitoring, ki je v slovenskem jeziku sprejet izraz in pomeni načrtno
in stalno opazovanje ter spremljanje določenega pojava, procesa. Namen monitoringa je
opozarjanje na spremembo stanja bolnika, pomaga pri razumevanju patofiziologije bolnikovega
stanja in s tem pomaga pri postavitvi ustrezne diagnoze ter omogoča hitrejšo in boljšo obravnavo
bolnika. Respiratorni monitoring uporabljamo, ker želimo preprečiti hipoksijo – pomanjkanje kisika
v tkivih (lokalno ali generalizirano) – oz. hipoksemijo – stanje zmanjšane koncentracije kisika v
arterijski krvi do te mere, da ne povzročimo hiperoksije, ki povzroči poškodbo tkiv.
V zadnjem času se je na tržišču pojavilo veliko novih metod monitoringa, ki ga lahko uporabljamo
ob samem bolniku. Ne smemo pa pozabiti na klinični pregled in trend vitalnih znakov (frekvence
dihanja!).
V prispevku je podan pregled metod respiratornega monitoringa brez monitoringa respiratorne
mehanike, ki je opisan kasneje v knjigi v sklopu mehanske ventilacije. V spodaj navedeni literaturi
so posamezne metode opisane podrobneje.
Monitoring izmenjave plinov
Monitoring oksigenacije
 Pulzna oksimetrija
 Transkutano merjenje delnega tlaka kisika v (kapilarni) krvi (ptCO2)
 Plinska analiza arterijske krvi: delni tlak kisika v arterijski krvi (PaO2) in iz nje izračunani
parametri
 Bližnja infrardeča spektroskopija (NIRS)
 Nasičenost krvi s kisikom v pljučni arteriji (SvO2) in v zgornji votli veni (ScvO2)
Hipoksemije pri kliničnem pregledu včasih ne moremo prepoznati. Plinska analiza arterijske krvi
zato ostaja zlati standard; njeni slabosti sta, da je intermitentna in invazivna.
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Pulzna oksimetrija omogoča kontinuirano in neinvazivno merjenje nasičenosti periferne arterijske
krvi s kisikom (SpO2). Deluje na principu spektrofotometrije in fotopletizmografije. Senzor z dvema
diodama, ki oddajata svetlobo dveh valovnih dolžin – rdeče in infrardeče, na eni strani, in eno, ki
zaznava svetlobo, na drugi strani, namestimo na prst, ušesno mečico, čelo ali koren nosu, da tam
meri absorbcijo žarkov svetlobe skozi v tkivo. Razmerje oksi- in deoksihemoglobina, ki različno
absorbirata svetlobo teh dveh valovnih dolžin, aparat z uporabo algoritma pretvori v delež
hemoglobina z vezanim kisikom, s fotopletizmografijo pa zazna spremembe absorpcije svetlobe v
sistoli in diastoli in tako izračuna frekvenco pulza ter izključi iz meritve vensko kri in tkivo, ki ne
pulzira. Obstajajo tudi pulzni oksimetri, ki oddajajo svetlobo štirih valovnih dolžin in lahko merijo
koncentracijo met- in karboksihemoglobina (MetHb, COHb). Pulzni oksimeter meri nasičenost
hemoglobina (Hb) v arterijski krvi (SaO2). Kisik, vezan na Hb, predstavlja 98 odstotkov celotne
arterijske vsebnosti kisika, medtem ko PaO2 zavzema le majhen delež kisika, raztopljenega plazmi.
Za interpretacijo meritve moramo poznati fiziologijo vezave kisika na Hb (disociacijsko krivuljo
oksihemoglobina) in glede na to sklepati, kdaj je treba uporabiti plinsko analizo arterijske krvi za
določitev dejanske oksigenacije bolnika. Pri PaO2 več kot 12 kPa je SpO2 skoraj 100 odstotkov in
postane navidezno neodvisna od PaO2. To je med monitoringom SpO2 pomembno, saj pri uporabi
velikih deležev dodanega kisika (FiO2) s pulzno oksimetrijo ne zaznamo padca PaO2, dokler ta ne
pade pod 12 kPa (slika 1). Prav tako ne moremo zaznati hiperoksije. Meritev je zelo nenatančna pri
saturaciji Hb s kisikom pod 80 odstotki.
Slika
1.
Disociacijska
oksihemoglobina za arterijsko kri

krivulja

Pulzna
oksimetrija
ima
veliko
pomankljivosti zaradi fizioloških in
tehničnih dejavnikov, ki vplivajo na
meritev, vključno z nizkim pretokom krvi v
področju senzorja, anemijo, prisotnostjo
barvil in različnih hemoglobinov v krvi,
različnimi pigmentacijami kože, lakom na
nohtih pri senzorju na prstu, prevelikimi
premiki bolnika, vplivom prostorske
svetlobe idr. Pri vazodilatatornem šoku je
lahko meritev SpO2 lažno nižja ali višja,
vendar so odstopanja majhna. Pri
vazokonstrikciji naj bi bili bolj natančni senzorji na čelu. Kljub vsemu je pulzni oksimeter odlična
naprava za kontinuirano spremljanje nasičenosti krvi s kisikom pri kritično bolnih, če poznamo
njegove omejitve in ukrepamo v primeru suma na nerealne meritve.
Plinska analiza arterijske krvi daje natančnejši vpogled v izmenjavo plinov med krvjo v pljučnih
kapilarah in alveoli. Poleg oksigenacije lahko na podlagi njenih rezultatov ocenjujemo tudi
ventilacijo in iz tega sklepamo na vzrok hipoksemije (alveolna plinska enačba!), dodatni vpogled v
acidobazno ravnotežje pa nam pomaga pri obravnavi spremljajočih patoloških stanj.
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Arterijsko kri za plinsko analizo aspiriramo v brizgo s liofiliziranim heparinom. Delni tlak kisika v
arterijski krvi izmeri Clarkova elektroda na podlagi polarografskih principov, medtem ko COoksimetri izračunajo koncentracije glavnih oblik hemoglobina (HbO2, Hb, COHb in MetHb) s
pomočjo spektrofotometrije. Aparat izračuna SaO2 iz koncentracije HbO2 in Hb. Določene
substance v krvi, kot so bilirubin, fetalni Hb, lipidne emulzije in barvila, lahko motijo meritve COoksimetrov. Novejše naprave merijo koncentracije hemoglobinov z uporabo svetlobe še več
valovnih dolžin in s tem zmanjšajo možnost napačnih izračunov.
S tako imenovanimi optodami – fiberoptičnimi senzorji, ki jih vstavimo v arterijo – lahko merimo
PaO2 kontinuirano, vendar se je metoda izkazala za nenatančno, prav tako ni dokazov za prispevek
k izboljšanju izhoda zdravljenja, vse to pa ob ceni teh naprav omejuje uporabo v praksi.
Delni tlak kisika v arterijski krvi določa nasičenost hemoglobina s kisikom in tako tudi vso vsebnost
kisika v arterijski krvi. Je standardni parameter za monitoriranje oksigenacije bolnikov z
respiratorno odpovedjo. Ciljne vrednosti so 80–100 mmHg oz. 10,5 do 13,3 kPa. Višje vrednosti ne
pomenijo nobene koristi oz. lahko privedejo celo do toksičnih učinkov kisika.
Za ugotavljanje stopnje respiratorne odpovedi uporabljamo razmerje PaO2/ FiO2 (indeks Carrico), ki
se ujema s stopnjo odvoda pri ARDS. Prav tako uporaben parameter je razlika med delnim tlakom
kisika v alveolih, ki ga izračunamo iz že prej omenjene alveolarne enačbe, ter delnim tlakom kisika v
arterijski krvi: pA-aO2, vendar ga je težje izračunati in je odvisen od deleža kisika v vdihanem zraku
(FiO2), vlage v zraku in delnega tlaka CO2 v alveolih. Izpeljana vrednost iz PaO2 je tudi kisikov indeks
(produkt FiO2 ter srednjega tlaka v dihalih, deljeno s PaO2), ki pa je v uporabi večinoma samo v
študijah.
Zadostna vsebnost kisika v arterijski krvi ne zagotavlja vedno zadostne tkivne oksigenacije. Na to
vplivajo še drugi dejavniki, kot sta minutni volumen srca in koncentarcija hemoglobina v krvi, ki sta
prav tako dejavnika dostave kisika perifernim tkivom (DO2).
Slika 2. Transport kisika.
Legenda: SVC in IVC – zgornja in
spodnja votla vena; CaO2 –
koncentracija kisika v arterijski krvi;
CO – minutni volumen srca.
Možno
je
tudi
transkutano
merjenjeje pO2 v (kapilarni) krvi s
Clarkovimi elektrodami, vendar je
metoda uporabna le za spremljanje
trendov in ne absolutnih vrednosti;
zaradi potrebe po segrevanju tkiva za vazodilatacijo na ravni kapilar je tudi nekoliko slabše
uporabna v praksi. Metodo lahko uspešno uporabljamo pri novorojenčkih, pri odraslih kritično
bolnih pa slaba periferna perfuzija pomembno vpliva na natančnost meritve.
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Monitoring oksigenacije na ravni tkiv je zelo pomemben in verjetno monitoring prihodnosti. Lahko
ga izvajamo s pomočjo metode bližnje infrardeče spektroskopije (angl. near-infrared spectroscopy,
NIRS). Aparati merijo vsebnost kisika v tkivu s pomočjo oddajanja in sprejemanja svetlobe valovnih
dolžin v območju bližnje infrardečega spektra (700 do 1100 nm), saj so fotoni v tem spektru zmožni
globje penetracije tkiv (celo več centimetrov v globino) kot fotoni vidne svetlobe, prodirajo pa
lahko tudi skozi kost. Aparat sestoji iz izvora svetlobe, ki usmeri žarek neposredno v tkivo, v
katerem pride do interakcij s tkivnimi sestavinami. Del svetlobe se v veliki meri absorbira v optičnih
pigmentih, kot so Hb, melanin ali mioglobin, in pri tem spremeni spekter. Del svetlobe se delno
odbije od določenih površin, npr. od mitohondrijev, in to izmerijo sprejemni senzorji na aparatu.
NIRS uporabljamo med anestezijo za monitoring oksigenacije možganov pri posegih, ki lahko
privedejo do njihove hipoperfuzije. Je dobra metoda za zgodnje ugotavljanje in preprečevanje
zapletov takšnih posegov, čeprav je ujemanje z invazivnimi metodami merjenja oksigenacije
možganov in NIRS slabo. Uporaben je tudi za merjenje oskigenacije drugih organov, kar s pridom
izkoriščajo v pediatriji.
Pri tkivnem monitoringu oksigenacije tenarja palca z uporabo okluzijske tehnike (StO2) s pomočjo
kratke ishemije in merjenjem oksigenacije tkiva po njej pridobimo informacijo o lokalni porabi in
dostopnosti kisika.
Tkivna hipoksija lahko nastane kot posledica nesorazmerja med dostavo in porabo kisika,
nezadostnega transporta kisika k tkivom ali okvare prevzema in uporabe kisika v tkivih. Z
nasičenostjo krvi s kisikom v pljučni arteriji (SvO2) izmerimo, koliko kisika je ostalo po uporabi v
tkivih, in je tako kazalnik razmerja med dostavo in porabo kisika. Bolj uporaben približek je
merjenje nasičenosti krvi s kisikom v zgornji votli veni (ScvO2). Pri septičnem šoku je lahko ta
paradoksno visoka zaradi patološke regionalne perfuzije in nezadostnega prevzema kisika v tkiva. V
tem primeru nam pri razumevanju pomaga izmerjena koncentracija laktata v arterijski krvi, saj
njegova povišana vrednost najverjetneje pomeni intracelularno hipoksijo.
Monitoring odstranjevanja ogljikovega dioksida



Merjenje delnega tlaka CO2 (pCO2) v izdihanem zraku s kapnografijo (kapnometrijo),
volumetrično kapnografijo
Transkutano merjenje delnega tlaka CO2 v (kapilarni) krvi (ptc CO2)

Merjenje pCO2 v arterijski krvi (paCO2) je zlati standard za nadzor ventilacije, zelo uporabno pa je
tudi pri spontano dihajočih bolnikih z respiratorno odpovedjo.
Kapnografija je merjenje koncentracije oz. delnega tlaka CO2 v izdihanem zraku kontinuirano v
odvisnosti od časa v obliki grafičnega prikaza (kapnogram), kapnometrija pa je merjenje
koncentracije CO2 v izdihanem zraku samo numerično – petCO2 (pCO2 ob koncu izdiha). Lahko
uporabimo kemično kvalitativno (sprememba barve pri določenih vrednostih) ali spektroskopsko
metodo, pri kateri so meritve kvantitativne.
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Slika 3. Kapnogram
Kapnogram ima štiri faze (slika 3). Iz
različnih oblik kapnograma lahko
sklepamo na različna patološka stanja:
obstrukcijo (ni več platoja v fazi III),
povečano
ventilacijo
mrtvega
prostora, hiperventilacijo, nezadostno
relaksacijo dihalnih mišic ('zareze' v
kapnogramu
pomenijo
poskuse
spontanih vdihov), nadzorujemo lahko
uspešnost izmenjave plinov med
oživljanjem, uspešnost ventilatorne podpore ali uporabe bronhodilatatorjev in zaznamo intubacijo
v požiralnik ali kondenz vode v ekspiratornem kraku dihalnega sistema. S kapnografijo hitreje
zaznamo depresijo dihanja kot z oksimetrijo.
Razlika arterijskega pCO2 in pCO2 ob koncu izdiha – pa-etCO2 je pri zdravih pljučih 2–5 mmHg, večja
pa pri povečanem nastajanju CO2 ter pri neujemanju ventilacije s perfuzijo. Pri bolnikih z
respiratorno odpovedjo je lahko razlika velika, zato merjenje petCO2 pri teh bolnikih ne sme
nadomestiti merjenja paCO2, pa-etCO2 pa lahko uporabimo za oceno deleža mrtvega prostora.
Volumetrična kapnometrija je monitoring deleža izdihanega CO2 (os y na kapnogramu) v odvisnosti
od izdihanega volumna zraka (os x na kapnogramu). Iz krivulje volumetričnega kapnograma lahko
izračunamo anatomski in alveolarni mrtvi prostor (če poznamo PaCO2) in eliminacijo CO2 (VCO2). Za
to metodo potrebujemo tehnološko zapleteno opremo, zato je njena uporaba omejena.
Transkutano merjenje pCO2 deluje na istih principih kot transkutano merjenje pO2 in ima podobne
pomankljivosti.
Slikovna diagnostika
Ultrazvok (pljuč in diafragme) ter električna impendančna tomografija se vedno bolj uporabljata
tudi za nadzor načina ventilacije in drugih terapevtskih ukrepov ter postajata obposteljni
monitoring.
Druge metode nadzora določenih vrst respiratorne odpovedi
Zunajžilna pljučna voda (angl. extravascular lung water, EVLW) obsega alveolarno intersticijsko
tekočino, limfo in intracelularno vodo. Meritev pridobimo s transpulmonarno termodilucijsko
metodo, bolnik mora imeti vstavljen centralni venski kateter in arterijski kateter s termistorjem v
eni izmed večjih arterij. EVLW uporabljamo kot vodilo za tekočinsko zdravljenje bolnikov z ARDS.
Z določanjem pro BNP si lahko pomagamo pri izključitvi kardialnega vzroka respiratorne odpovedi.
Monitoring izdihanega dušikovega oksida (NO) uporabljajo za oceno vnetja dihalnih poti pri astmi,
številne študije kažejo pozitivno korelacijo med količino izdihanega NO in težo bolezni, lahko pa z
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njim merimo tudi učinek zdravljenja. Najpogosteje uporabljena metoda merjenja je
kemoiluminescenca.
Zaključek
Ustrezen respiratorni monitoring igra ključno vlogo pri zdravljenju bolnikov z akutno respiratorno
odpovedjo. Je vodilo za optimizacijo mehanske ventilacije in za izogibanje njenim zapletom, s tem
pa pripomore k zmanjševanju obolevnosti in umrljivosti. Zdravnik se mora znati odločiti, kakšno
strategijo nadzora bo izbral za določenega bolnika, predvsem pa mora znati pravilno interpretirati
pridobljene podatke.
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MEHANSKA VENTILACIJA: OSNOVE, OBLIKE IN
MONITORING
OSNOVNI PRINCIPI MEHANSKE VENTILACIJE, KONVENCIONALNE OBLIKE
Vlado Jurekovič
Izvleček
V prispevku bomo s pomočjo nekaj fragmentov pokazali, da je mehanska ventilacija (MV) zanimiva,
da zahteva temeljito poznavanje fiziologije in mehanike dihanja ter poznavanje aparatur
(ventilatorjev), da sta bolnik in ventilator neločljiva celota in da uporaba različnih oblik (modusov)
ventilacije zahteva poznavanje njihovih skupnih temeljnih značilnosti in zakonitosti.
V prispevku bomo:






opisali »generični« dihalni aparat (ventilator),
navedli nekaj zakonitosti mehanskega dihalnega cikla,
opredelili, kaj je »način« mehanske ventilacije (modus), kako je strukturiran in kako ga
opisujemo,
zelo splošno omenili nastavitve ventilatorja in shematično prikazali pristope k njihovi izbiri,
končali z nekaj splošnimi principi in navodili.

V besedilu bomo na številnih mestih uporabili znak #, ki naj radovednega bralca usmeri na dodatno
branje.
Poleg slovenskih bomo uporabljali tudi angleške izraze, saj je slovenska terminologija (še)
nedorečena.
Uvod
Mehanska ventilacija je osrednja karakteristika intenzivne terapije. (# poliomyelitis Copenhagen #
critical care - where have we been and where are we going)
Mehanska ventilacija je, najpreprosteje rečeno, strojno (mehanično) vpihovanje zraka skozi
»vmesnik« v dihala bolnika.
Če je ta vmesnik endotrahelani tubus (ET) ali traheostomalna kanila (TK), govorimo o invazivni
mehanski ventilaciji. Če je vmesnik obrazna maska ali čelada, imamo opravka z neinvazivno
mehansko ventilacijo. V nadaljevanju bomo govorili samo o invazivni mehanski ventilaciji.
Mehanska ventilacija je podporna in nadomestna oblika zdravljenja z neizogibno škodljivimi
posledicami. Podporna pomeni, da ni v ničemer zdravilna v smislu zdravljenja bolezenskega
procesa, ki je privedel do potrebe po mehanični ventilaciji, neizogibno škodljiva pa pomeni, da
imajo prav vsi načini mehanske ventilacije škodljive učinke, ki jih je nujno treba poznati (in
prepoznati).
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»Triada« ventilator + ET + bolnik je fiziološko, funkcionalno, tehnološko in terapevtsko neločljiva
celota. V nadaljevanju bomo izpustili ET in TK, čeprav gre za pomembna člena triade. (# airway
managemnet in ICU # airway resistance # cuff pressure # supraglottic aspiration # VAP)
Dihalni aparat v enoti intenzivne terapije (ventilator) je stroj, ki (praviloma):







deluje na električno energijo (angl. electrically powered),
je pnevmatsko krmiljen (angl. pneumatically driven),
je mikroprocesorsko nadzorovan (angl. microprocessor controlled),
in ustvarja
pretok mešanice zraka in kisika oz. (posledično) ter
razlike v pritiskih med aparatom in bolnikovimi dihali.

Osnovno konfiguracijo ventilatorja lahko razčlenimo na (slika 1):
1. pnevmatično enoto: vir pretoka (npr. turbina), mešalec zraka in O2, valvule, notranji in
zunanji (od aparata do bolnika) cevni sistem,
2. senzorje, ki merijo parametre ventilacije (pritiski, pretoki itd.),
3. kontrolno enoto, v kateri »domujejo« algoritmi za obdelavo podatkov, ki jih zabeležijo
senzorji ter najrazličnejše programske rešitve, ki se navzven odražajo v »brezmejnem«
številu različnih (tudi zaščitenih) imen oblik (modusov) mehanske ventilacije,
4. uporabniški vmesnik (angl. user interface), preko katerega vnašamo vse nastavljive
parametre ventilacije, izbiramo načine (moduse) ventilacije in spremljamo numerične in
grafične podatke (krivulje, skalarje in/ali zanke) izmerjenih in/ali izračunanih spremenljivk.
Slika 1: Glavne funkcionalne
komponente
ventilatorja
(Vir: Breathe. 2017; 13: 84–
98) No2)

Ventilatorji se razlikujejo po dejanskih mehanskih lastnostih (angl. mechanical output). Primerjalne
študije so redke (glej priporočeno literaturo).
Razvoj strojne in programske opreme ventilatorjev je skokovit; ni samo kvantitativen, temveč zlasti
glede vloge operaterja pomembno kvalitativen. Če je nekoč vse nastavitve ventilatorja in
interakcije med bolnikom in ventilatorjem nadziral operater (zdravnik, respiratorni fizioterapevt,
medicinska sestra in celo laik, če gre za ventilacijo na domu), danes operaterja nadomešča umetna
inteligenca (AI), »vgrajena« v programske rešitve sodobnih oblik mehanske ventilacije. (# variable
pressure support # smart care # intellivent-ASV)
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Dihalni cikel (angl. breath)
Analogno spontanemu dihanju je tudi umetno predihavanje, sestavljeno iz vdiha in izdiha,
natančneje vpiha in izdiha. Vdih (angl. inspiration) je aktivni del dihalnega cikla, izdih (angl.
expiration) pa je pasiven.
Mehanični dih (angl. breath) je en cikel pozitivnega pretoka (inspirij) in negativnega pretoka
(ekspirij) na krivulji pretok/čas. Konvencionalno označujemo inspiratorne pretoke (Qinsp) kot
pozitivne in ekspiratorne pretoke (Qexp) kot negativne. Inspirij in ekspirij kot dejanski pretok
(l/min) v bolnika in iz njega je treba ločiti od inspiratornega in ekspiratornega časa (s) (angl.
inspiratory time in expiratory time) ventilatorskega cikla.
Pretoke v dihalih in posledično spremembe volumnov opredeljujejo trije pritiski:




atmosferski pritisk (Patm),
alveolarni pritisk, s katerim označujemo pritisk v pljučih (Palv),
plevralni pritisk, pritisk v plevralnem prostoru, ki nastane zaradi različnih elastičnih
lastnosti pljuč in torakalne stene (Ppl).

Pretok zraka v pljuča ali iz njih poteka vzdolž gradientov tlakov med Patm in Palv.
Pri spontanem dihanju (ali ventilaciji z negativnim pritiskom (# iron lung # PortaLung # BCV)) se Palv
zmanjšuje (je »negativen«) v primerjavi s Patm. (# kako se spreminja Ppl pri spontanem dihanju)
Pri mehanski ventilaciji pa je Patm višji (»pozitiven«) od Palv (ventilacija s pozitivnim tlakom). Pri
mehanski ventilaciji je Patm natančneje pritisk, ki ga ustvari ventilator (Pvent). (# kako se spreminja
Ppl pri MV # kako ocenjujemo (merimo) Pp l# kakšne so hemodinamske posledice sprememb Ppl #
kolikšen je in od česa vse je odvisen Palv # kaj je transpulmonalni pritisk)
Predpostavimo, da bolnik sam ne diha. Generator »pozitivnega« tlaka je ventilator. Pritisk, ki ga
mora ustvariti ventilator (Pvent), je enak vsoti pritiskov, ki so potrebni za premagovanje elastičnih
(Pel) in uporovnih sil (Pupr) dihal ter celotnega pritiska ob koncu izdiha (PEEPtot).
Navedeno popisuje »enačba gibanja« (angl. equation of motion):
Pvent =

+

x Rds + PEEPtot (1),

v kateri Vt pomeni spremembo pljučnega volumna (angl. tidal volume),

pretok zraka (angl. flow)

med vpihom, Rds vso upornost dihalnega sistema in Cr komplianco celotnih dihal (pljuč in torakalne
stene).
Če bolnik ne diha sam in če predpostavimo, da je PEEPtot = 0 in ker je 1/Cr = elastičnost dihalnega
sistema (Eds), enačbo lahko poenostavimo in ugotovimo, da gonilni pritisk ventilatorja (angl. driving
pressure), ki povzroči tlačno razliko in vpih zraka v pljuča opišemo z enačbo
Pvent = Vt x Eds + Q x Rds (2).
40

Šola intenzivne medicine 2017: Mehanska ventilacija in hemodinamska nestabilnost

Vidimo, da so tri spremenljivke (pritisk, pretok in volumen), ko nastavljamo parametre ventilacije,
znane (odvisne), dve pa sta neodvisni lastnosti dihal (upornost pretoku in komplianca oz.
elastičnost dihalnega sistema).
Takšna razlaga je močno poenostavljena, velja za »statične razmere« dihalnega sistema, dejansko
pa so Rds, Cr in PEEPtot dinamične lastnosti dihal, kar pomeni, da se spreminjajo v dihalnem ciklu s
spremembami pljučnih volumnov in hitrosti pretokov.
Izdih (angl. expiration) je pasivni del dihalnega cikla. Ob koncu inspiratorne faze dihalnega cikla se
na ventilatorju odpre ekspiratorna valvula in pljuča se praznijo vzdolž gradienta tlakov med Palv in
Patm. Podrobnosti najdete drugje, v tem delu omenimo samo časovno konstanto (angl. time
constant) (# kam gre izdihani zrak # zapiralni volumen (closing volume) # dinamična kompresija
dihal (dynamic compression of airways))
Časovna konstanta (τ) določa hitrost spremembe volumna pljuč v ekspiriju (in inspiriju). Opišemo jo
z izrazom:
Vt = Vi x 𝑒

/

(3),

v katerem je Vt volumen pljuč v času t, Vi začetni volumen pljuč in τ časovna konstanta.
τ je produkt upornosti dihalnega sistema Rds in kompliance.
Predeli pljuč z višjo upornostjo in/ali komplianco bodo imeli daljšo časovno konstanto in se bodo
praznili počasneje, predeli z nižjo upornostjo in/ali komplianco pa se bodo praznili hitreje. (# ali so
zdrava pljuča glede τ homogena # kaj je PEEPint # kako se pljuča praznijo pri astmi in kako pri
KOPB)
Praviloma se v času ene τ izprazni 63 % vpihanega volumna, v 2τ 87 % in 3τ 98 %.
Ekspiratorni pretok Qexp (angl. expiratory flow) je normalno pasiven in odvisen od Palv, Rds, τ in
dolžine ekspirija:
Qexp = -(Palv / Rds) x 𝑒

/

(4)

Ventilator sprotno (angl. real time) zaznava spremembe v pretoku (angl. flow), pritisku (angl.
pressure) in volumnu (angl. volume). Podatki, pridobljeni z analizo krivulj, omogočajo uvid v
mehanične lastnosti dihalnega sistema in v interakcije med ventilatorjem in bolnikom. Tovrstna
analiza sicer temelji na poenostavljeni predstavi dihal kot sistema, sestavljenega iz dveh zaporedno
vezanih »kompartmentov« (dihala + pljuča), vendar je takšna analiza vseeno koristna za oceno
pljučne funkcije, spremljanje odgovora na zdravljenje in optimizacijo nastavitev na ventilatorju.
Oblike mehanske ventilacije, modusi (angl. ventilatory modes)
Za mehansko ventilacijo je danes gotovo značilen nered v smislu velikega števila različnih oblik
(modusov) mehanske ventilacije, njihovega neenotnega poimenovanja in odsotnosti enotne
taksonomije.
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Kaj je oblika (angl. mode) mehanske ventilacije? Je skupek nastavitev na ventilatorju, ki
opredeljujejo, katero spremenljivko hočemo nadzorovati (angl. ventilator breath control variable),
način predihavanja (angl. breath sequence), začetek oz. sprožitev vdiha (angl. trigger), omejitev
vdiha (angl. limitation) in prenehanje vdiha (angl. cycling). (»Ventilatory mode is an aggregate of
the mechanisms for initiation, limitation, and cycling of the ventilator«.) Definicija je vsaj nekoliko
poenostavljena in toliko tudi napačna. Nujno je (spet) dodatno branje.
V vsakem primeru mora aparat »vedeti« vsaj:






kaj je kontrolna spremenljivka (angl. breath control variable),
kakšen bo način predihavanja (angl. breath sequnce),
kdaj bo sprožil upih v bolnika in kako,
kakšne bodo karakteristike vpiha in kako bo ta omejen,
kako bo vedel, kdaj bo konec vpiha oz. kdaj začetek izdiha.

Preden opišemo nekaj podrobnosti, je koristno definirati nekatere pojme (angl. fundamental
maxims) mehanske ventilacije:
1. Mehanski (v)dih (angl. breath) je cikel pozitivnega pretoka (inspirij) in negativnega pretoka
(ekspirij), definiranega glede na krivuljo pretok/čas.
2. Mehanski dih je podprt (angl. assisted), če ventilator podpre vse mehansko delo ali samo
nekaj dihalnega dela.
3. Ventilator podpira dihanje bodisi z nadzorom pritiska ali nadzorom volumna (skladno z
gibalno enačbo).
4. Mehanski dihi so klasificirani glede na kriterije, ki začnejo (angl. trigger) in končajo inspirij
(angl. cycle).
5. Začetek in konec vdiha (angl. trigger in cycle events) lahko nadzira oz. sproži bolnik
(patient-initiated) ali ventilator (ventilator-initiated).
6. Mehanski vdihe delimo na spontane ali mandatorne glede na dejavnike, ki prožijo in
končujejo vdih.
7. Ventilator omogoča tri temeljne načine predihavanja (breath sequnces): CMV
(kontinuirana mandatorna ventilacija), IMV (intermitetntna mandatorna ventilacija) in CSV
(kontinuirano spontana ventilacija).
8. Ventilator ustvarja, oblikuje pet temeljnih vzorcev ventilacije: : VC-CMV1, VC-IMV2, PCCMV3, PC-IMV4 in PC-CSV5.. (1 = volume controlled continuous mandatory ventilation; 2 =
volume controlled intrmittent mandatory ventilation; 3 = pressure controlled continuous
mandatory ventilation; 4 = pressure controlled intermittent mandatory ventilation; 5 =
pressure controlled continuous spontaneous ventilation)
9. Znotraj vsakega od petih temeljnih vzorcev ventilacije obstajajo številne različice, ki jih
lahko razlikujemo po ciljnih vzorcih (targeting schemes): set-point, dual, biovariable, servo,
adaptive, optimal in intelligent.
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10. Modus ventilacije lahko klasificiramo glede na spremenljivko, ki jo hočemo nadzorovati
(control variable), način predihavanja (breath sequence) in ciljne vzorce (targeting
schemes).
V praktičnem jeziku to pomeni:
a) Mehanski vdih je lahko nadzorovan (control variable) samo:
1. tlačno ali
2. volumsko.
Iz enačbe gibanja (Pvent = Vt x Eds + Q x Rds) sledi, da bo vrednost »druge« spremenljivke (tlaka
ali volumna) posledica mehanskih lastnosti dihalnega sistema.
b) Vdih je lahko sprožen (triggered):
1.
2.
3.
4.

s časom,
s spremembo pretoka,
s spremembo pritiska,
z zaznavanjem nevralne aktivnosti prepone (NAVA).

Način proženja vdiha je pogosto »prvo vstopno mesto« za »nesoglasja« med bolnikom in
ventilatorjem. (# patient-ventilator interactions # patient-ventilator dyssynchrony)
c) Vdih je lahko omejen (limited):
1.
2.
3.
4.

s časom,
s pritiskom,
s pretokom,
z volumnom.

Omejitev vpiha ne pomeni istočasno konca inspiratorne faze dihalnega cikla.
Č) Vdih se konča in izdih začne (cycling) odvisno od:
1.
2.
3.
4.

časa,
volumna,
spremembe pritiska,
spremembe pretoka.

Faza prehoda iz inspirija v ekspirij (pogosti sinonimi: cycling = expiratory trigger = inspiratory
termination criteria = inspiratory flow termination) je pogosto »podcenjena« in je prav tako
pomemben trenutek, ko lahko pride do neujemanja med ventilatorjem in bolnikom.
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Nastavitve ventilatorja
Praktična izvedba uporabe mehanske ventilacije prej ali slej zahteva, da moramo stopiti pred
ventilator, se soočiti z »uporabniškim vmesnikom« in izbrati oz. nastaviti številne spremenljivke
(parametre) ventilacije.
Uporabniški vmesniki so različni. Ne le da se razlikujejo ventilatorji in uporabniški vmesniki med
seboj glede na proizvajalca, razlikujejo se tudi med različnimi aparati istega proizvajalca in celo na
istem aparatu glede na izbrani modus ventilacije. Stiska uporabnika je razumljivo precejšnja.
Prostor ne omogoča podrobnosti, vsebinsko pa so načini, kako se lotiti problema (empirična
izkušnja), vsaj naslednji:





vajeniško-mojstrski način: nekdo, ki zna (ali menimo, da zna), pokaže onemu, ki ne zna, in
ta se nauči tako, da čimvečkrat ponovi to, kar mu je pokazal »mojster«;
način beri navodila za uporabo: v roke vzamemo navodila za uporabo, ki »spremljajo« vsak
aparat, odpremo na strani, ki opisuje želeni modus, in nastavimo tiste parametre, ki jih
znotraj tega načina ventilacije proizvajalec zahteva od nas;
način razumem ventilacijo – vem, kaj bolnik potrebuje – vem, kaj hočem: ta način je precej
redek, pot do njega je žal brez bližnjic in praviloma predhodno ne izključuje prvih dveh
načinov.

Zaključek
Če je bralec pričakoval konkretna navodila, kaj je, kako opišemo in kako uporabimo npr. SIMV
(sinhronizirano intermitentno mandatorno ventilacijo), potem je upravičeno razočaran, ker takega
navodila ni. Danes je na spletu mogoče najti številne prispevke, slide in videe, ki to počno bolje in
nazorneje od avtorja prispevka.
Za konec vseeno nekaj »osnovnih principov« mehanske ventilacije:








Mehanska ventilacija je nujno zlo, je (pogosto) življenje vzdržujoč ukrep, ki pa ima
pomembne stranske, škodljive učinke in zaplete.
Mehanska ventilacija ni »zdravilna«, je samo del svežnja ukrepov, s katerimi zdravimo
kritično bolnega, in nikoli ni terapevtski ukrep sama po sebi.
Nobena od oblik mehanske ventilacije nima sui generis prednosti pred neko drugo obliko
mehanske ventilacije.
Mehansko ventilacijo moramo neprestano prilagajati stanju bolnika in njegove bolezni:
način umetnega predihavanja, ki je bil ustrezen dopoldne, ni nujno enako ustrezen
popoldne in je lahko ponoči celo škodljiv. Ali kakor koli drugače.
Cirkulacija in mehanska ventilacija sta »dve plati« istega kovanca.
Skrajševanja časa mehanske ventilacije je najboljši način za preprečevanje in
minimaliziranje škodljivih učinkov ter zapletov. Weanning (odvajanje od mehanske
ventilacije) se začne takoj po intubaciji.
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Ni načina ventilacije in ne parametra, ki bi zanesljivo napovedoval, kdo bo uspešno
preveden na spontano dihanje in komu to ne bo uspelo. Dovolimo, preprosto, bolnikom
dihati in dajmo jim možnost, da bodo lahko dihali.
Vsaka mehanska ventilacija je fiziološki poizkus in vivo, vedno znova moramo opazovati
medsebojno neločljive spremembe v ventilaciji, izmenjavi plinov in cirkulaciji.
Vsaka nastavitev ventilacije pomeni za določenega bolnika vedno znova poizkus. Ni
nastavitve ventilatorja, ni modusa, ki bi bil v nekem konkretnem trenutku za določenega
bolnika pravi. Pravega moramo najti sami, s poskušanjem, z opazovanjem fizioloških
sprememb in s primerjanjem dejanskih sprememb s pričakovanimi.
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NOVEJŠE OBLIKE MEHANSKE VENTILACIJE
Tomislav Mirković
Izvleček
V prispevku so na kratko opisane novejše oblike umetnega predihavanja, ki jih s pridom
uporabljamo pri določenih skupinah bolnikov, ki imajo težave v procesu odklapljanja od
ventilatorjev, oziroma bolnikov, ki jih želimo predihavati s varnimi oblikami.
Uvod
Vzporedno z razvojem tehnike opažamo v zadnjem času tudi razvoj novih oblik mehanskega
predihavanja. Največ novosti je opaziti pri oblikah, ki dovajajo delno dihalno podporo, ter pri
umetnem predihavanju, ki temelji na t. i. zaprtih zankah (angl. close loops).
Novejše oblike mehanskega predihavanja
Med podporne oblike predihavanja, pri katerih s tlakom podpremo posamezni spontani bolnikov
vdih, spada PAV (angl. proportional assist ventilation) ali PPS (angl. proportional pressure support).
Trenutno imajo to podporno obliko v svojem procesorju vgrajeno Drägerjeva ventilatorja Evita 4 in
Evita XL (PPS) ter Puritan-Bennettov 840, ki ima to opcijo še dodatno nadgrajeno (PAV+). Za razliko
od drugih oblik podpornega predihavanja je pri PAV tlak, ki ga ustvari ventilator, odvisen od
pretoka zraka, ki ga ustvari bolnik. Ko s to obliko podpornega predihavanja pomagamo bolniku, ta
ne sme biti premočno sediran ali celo relaksiran, saj bo v tem primeru bolnik premalo predihavan
ali pa sploh ne bo. Preden bolnika prevedemo na to obliko ventilacije, izmerimo njegov centralni
»drive« (aktivnost dihalnega centra), ki ga ponazarja parameter P0.1 (negativni tlak, ki nastane v
dihalnih poteh v prvih 100 ms vdiha po aktivaciji inspiratorne zaklopke). Nato na ventilatorju
izberemo podporo volumnu (angl. volume assist, VA), ki je lahko enaka ali manjša od elastičnosti
bolnikovega dihalnega sistema (ERS), in podporo pretoku (angl. flow assist, FA), ki je lahko enaka ali
manjša od upornosti dihalnega sistema (RRS). V primeru, da sta ta dva ojačitvena faktorja večja od
ERS in RRS, lahko pride zaradi pozitivne povratne zanke do prenapihnjenosti bolnikovih pljuč in s
tem do volutravme in barotravme. Iz navedenega sledi, da moramo za pravilno uporabo te oblike
predihavanja poznati značilnosti (ERS in RRS) bolnikovega dihalnega sistema, ki jih v vsakodnevni
praksi le redko določamo, bi jih pa morali redno že zaradi objektivizacije bolnikovega stanja. Na
srečo obstaja mehanizem, ki omogoča, da s postopnim povečevanjem VA in FA določimo
dinamično ERS in RRS. Ko s postopnim povečevanjem VA dosežemo vrednost, pri kateri je podpora
prevelika, bolnik aktivira ekspiratorne mišice, kar privede do povečanja tlaka v dihalnih poteh in
povzroči, da ventilator preneha dovajati tlak in omogoči bolniku izdih. Ta vrednost je enaka ERS. Ob
ponovitvi enakega postopka s FA pa ugotovimo, kolikšna je RRS.
Prednost te vrste predihavanja je predvsem udobje, saj je ventilator popolnoma podrejen bolniku
in so potrebe po sedaciji manjše. Poleg tega se tlak, ki ga dodaja ventilator, časovno ujame z
bolnikovim naporom za vdih, kar ima za posledico manjši maksimalni in srednji inspiracijski tlak z
manjšimi negativnimi učinki umetnega predihavanja. Slabi strani tovrstnega predihavanja sta
odvisnost od spontanega dihanja in nevarnost tlačnega iztirjenja.
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Pri ventilatorju Puritan-Bennett 840 omenjeno obliko predihavanja imenujemo PAV+. Ta opcija je
popolnoma avtomatizirana, kar pomeni, da ventilator sam izračuna ERS in RRS, mi pa moramo
vnesti podatek, kakšno umetno dihalno pot ima bolnik vstavljeno (številko endotrahealnega tubusa
ali trahealne kanile). To podporo lahko spreminjamo od 0 (popolnoma nepodprto bolnikovo
spontano dihanje) do 95 odstotkov (skoraj popolnoma razbremenjene bolnikove dihalne mišice).
Tak način določanja mehanike dihalnega sistema (ERS in RRS) je mogoč samo pri uporabi PAV, ker
ventilator popolnoma sledi bolnikovemu dihalnemu naporu in je ustvarjeni tlak v dihalnih poteh
(Pdp) popolnoma odvisen od dihalnega napora bolnika (Pmus). Ko bolnik diha na PAV, se ob koncu
mehanskega vdiha tudi bolnikov dihalni napor manjša (ali pa ga ni več), medtem ko se mišična
aktivnost za izdih (če se sploh aktivira) začne pozno v nevralnem izdihu. Računanje mehanike
dihalnega sistema poteka avtomatično tako, da ventilator v naključnih intervalih od 4 do 10 vdihov
dovaja 300 ms dolgo pavzo ob koncu izbranih vdihov. Izmeri se tlak v dihalni poteh ob koncu
zapore ter nato izračuna elastičnost dihalnega sistema (ERS) in podajnost (CRS=1/ERS):
ERS = (Pdpoclusion – PEEP)/Vt

in

CRS = Vt / (Pdpoclusion – PEEP),

pri čemer PEEP pomeni pozitivni tlak ob koncu izdiha. Ob prisotnosti dinamične hiperiflacije, ko je
prisoten intrinzični PEEP, izračunana vrednost ERS precenjuje elastičnost dihalnega sistema,
medtem ko CRS podcenjuje podajnost dihalnega sistema. Če sklepamo, da pretok v izdihu nastane
izključno zaradi elastičnega povratnega tlaka (alveolarni tlak, Palv), lahko izmerimo upornost v
izdihu RRS po pavzi ob koncu vdiha. S pomočjo računalniškega programa določimo tri točke na
pretoku v izdihu, ki ustrezajo maksimalnem pretoku, in nato 5 in 10 ms kasneje. Ob teh vrednostih
pretokov izračunamo Palv in celotno ekspiratorno upornost RRStot:
Palv = Pdpoclusion – Vte x ERS

in

RRStot = (Palv – Pdp)/V',

pri čemer je Vte izdihani volumen v določenem času, V' in Pdp pa sta pridružena ekspiratorni
pretok in tlak v dihalnih poteh. Vrednosti RRStot v teh točkah so povprečne in iz njih dobimo oceno
RRStot. Celotna dihalna upornost je vsota od pretoka odvisne upornosti endotrahealnega tubusa
(RETT) in od pretoka neodvisne upornosti dihalnega sistema (RRS). Upornost endotrahealnega
tubusa izračunamo po formuli:
RETT = a + bV',
v kateri sta a in b konstanti, odvisni od dolžine in premera tubusa, določeni po in vitro podatkih.
Upornost dihalnega sistema RRS dobimo z odštevanjem RETT od RRStot. Zavedati se moramo, da s
to tehniko merimo ekspiratorno upornost, medtem ko pri PAV uporabljamo inspiratorno upornost.
Pri bolnikih z veliko razliko med inspiratorno in ekspiratorno upornostjo bi to lahko povzročilo
določene težave. Tudi pri bolnikih, pri katerih je prisotna dinamična hiperinflacija, izračunana
vrednost RRStot podcenjuje dejansko vrednost.
Ena izmed glavnih težav vseh podpornih oblik predihavanja je proženje ventilatorja in seveda
ujemanje med bolnikom in ventilatorjem. Ti težavi sta odpravljeni pri novi obliki delne dihalne
podpore, t. i. nevralno uravnavani dihalni podpori (angl. neurally adjusted ventilatory assist,
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NAVA), ki je na voljo kot programska nadgradnja samo pri Maquetivih ventilatorjih Servo-i in
novejših Servo-u. Ta vrsta predihavanja temelji na merjenju električne aktivnosti diafragme, ki je
glavna dihalna mišica in nam tako posredno predstavlja aktivnost dihalnega centra, če je
zagotovljena integriteta freničnega živca in živčno-mišične motorične ploščice. Ta električna
aktivnost diafragme, ki jo merimo s posebno elektrodo, vstavljeno v požiralnik na delu, kjer gre ta
skozi diafragmo, nam nato služi kot nevralni prožilec za ventilator, takoj ko doseže stopnjo praga
(slika 1).
Elektroda za merjenje diafragmalne električne aktivnosti obstaja kot sonda, ki služi tudi za
enteralno hranjenje skozi nos in/ali usta. Najmanjše sonde lahko uporabljamo že za novorojenčke,
največje pa za odrasle bolnike le, če ni kontraindikacij za uvajanje hranilnih sond.

Slika 1. Lega elektrode za merjenje diafragmalne električne aktivnosti mora biti na delu, kjer gre
požiralnik skozi diafragmo.
Ob uvajanju katetra Edi v požiralnik z opazovanjem signala nato dokončno določimo pravo lego
katetra, ki je za samo delovanje dihalne podpore NAVA ključnega pomena. Ob vstavljanju je treba
upoštevati določena pravila in načela. Določiti moramo pravo globino katetra in pravi signal.
Globino okvirno določimo z računanjem t. i. razdalje NEX, ki je seštevek razdalje od vrha nosu (N)
do ušesne mečice (E) in nato še do ksifoidnega nastavka v žlički (X) (slika 2). Dokončno pa pravo
lego katetra Edi določimo ob uvajanju s spremljanjem signala EKG na štirih odvodih, ki se ob
uvajanju katetra Edi prikaže na monitorju ventilatorja (slika 3). Prva značilnost je, da se na prvem
odvodu, ki leži v bližini preddvora, pokaže velik val p, na zadnjem, ki je najbolj oddaljen, pa se val p
pogosto niti ne pokaže. Druga pomembnejša značilnost je, da se del zapisa EKG v drugem in
tretjem odvodu ob aktivaciji diafragme (vdih) obarva modro.
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Slika 2. Določitev razdalje globine uvedenega katetra Edi za različne velikosti katetrov in različne
poti uvajanja katetra (skozi nos ali skozi usta)
Procesirani in ojačani električni signal diafragme se prikaže na posebnem diagramu na dnu
monitorja in je označen kot Edi, enote pa so podane v μV. Za razliko od klasičnih prožilcev (tlačni ali
pretočni), pri katerih mora bolnik za sproženje pretoka zraka v dihalnem sistemu in delovanja
ventilatorja premagati intrinzični tlak na koncu izdiha (PEEP-i), se nam pri nevralnem proženju
ventilator sproži takoj, ko je dosežen prag, ne glede na to, ali je PEEP-i prisoten in kolikšen je.
Dihalno delo bolnika je zaradi tega veliko lažje. Za ilustracijo naj povemo, da dihalno delo zaradi
PEEP-i pri bolnikih s KOPB doseže tudi 50 do 60 odstotkov vsega dihalnega dela. Diafragmalna
električna aktivnost je tudi signal za uravnavanje kontinuirane dihalne podpore proporcionalno
glede na centralni 'drive' v določenem vdihu. S to dihalno podporo se stopnja podpore ventilatorja
spreminja od trenutka do trenutka glede na matematično funkcijo, ki je zmnožek med
diafragmalno električno aktivnostjo in ojačitvenim faktorjem, izbranem na ventilatorju. Tak način
omogoča bolnikovemu dihalnemu centru, da neposredno spremlja delovanje dihalne podpore
skozi vsak posamezni vdih. To končno privede do tega, da kakršnim koli spremembam v signalu
centralnega 'drive-a' sinhrono sledijo spremembe ventilatorne podpore ventilatorja. Stopnja
podpore se samodejno prilagaja spremembam v centralnem 'drive-u', bolnikovi respiratorni
mehaniki, funkciji dihalnih mišic in vedenjskim spremembam. Diafragmalno električno aktivnost za
reguliranje delovanja ventilatorja bi lahko uporabljali tudi za neinvazivne oblike dihalne podpore ali
za aparate, ki dovajajo subatmosferski tlak okoli prsnega koša.
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Slika 3. Značilni zapis elektrokardiografskega signala na štirih odvodih in procesiranega in
ojačanega signala aktivnosti diafragme v vdihu ob pravilni legi katetra Edi
Adaptirano podprto predihavanje (ASV) je oblika dihalne podpore, ki temelji na delovanju t. i.
zaprtih zank in se samodejno in nepretrgano prilagaja spremembam v bolnikovi pasivni ali aktivni
mehaniki dihalnega sistema (časovna konstanta izdiha – τexp – in dinamična podajnost – Cdyn) ter ob
tem vzdržuje vnaprej izbrano minutno ventilacijo (VE). Izbrana VE temelji na idealni telesni teži
bolnika (ITB) ob normalnem metabolizmu v mirovanju, normokapniji in normalni pljučni funkciji,
tako da se za odraslega bolnika računa 100 ml/min/kg ITB, za otroke 100–200 ml/min/kg ITB in za
dojenčke oz. novorojenčke 300 ml/min/kg ITB. Algoritem, ki je podlaga ASV, temelji na Otisovem
pravilu, po katerem določeno VE v kontekstu najmanjšega potrebnega dihalnega dela (WOB) lahko
dosežemo samo s prav določeno kombinacijo dihalnega volumna (VT) in dihalne frekvence (FD) ob
postavljeni zgornji meji tlaka v dihalnih poteh, ki še omogoča varno predihavanje in merjenju
mehanike dihalnega sistema ne glede na to, ali je bolnik predihavan pasivno ali diha sam. Pri
popolnoma pasivnih bolnikih VT in FD določamo ekonomiko dihanja (najmanjša WOB) glede na
izbrano VE ob merjenju bolnikove τexp in Cdyn, medtem ko pri bolnikih z ohranjenim spontanim
dihanjem ASV samodejno prilagodi tlačno podporo (angl. pressure support, PS) ventilatorja, da
dosežemo izbrani VT. To je bilo dokazano z raznimi študijami pri različnih skupinah bolnikov (npr.
pooperativni kardiotorkalni bolniki, bolniki s KOPB). Algoritmi, na katerih temelji ASV, verjetno
popolnoma ne zadoščajo vedno posameznim dinamičnim spremembam bolnikovega stanja. Čeprav
so bili veliki napori usmerjeni v pravilno računanje mrtvega prostora, je to lahko pri posameznih
bolnikih nepravilno. Zato so obliko ASV še dodatno nadgradili (Intellivent-ASV), tako da sedaj
pomeni popolno zaprto zanko umetnega predihavanja z ojačanim samodejnim prilagajanjem s
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pomočjo volumetrične kapnografije (etCO2) in pulzne oksimetrije (SpO2). PEEP in FiO2 se
samodejno prilagodita glede na ARDS-network tabele PEEP-FiO2 tako, da SpO2 ohranjamo znotraj
želenih meja, medtem ko se etCO2 vključuje v regulacijo VT in frekvence dihanja.
Zaključek
Prvi dve opisani obliki sta t. i. proporcionalni dihalni podpori, ker ventilator sledi bolnikovemu
dihalnemu naporu s pomočjo različnih signalov (PAV – pretok, volumen; NAVA – električna
aktivnost diafragme Edi). Adaptirano podprto predihavanje (ASV) pa glede na normogram VE in
izmerjeno časovno konstanto v izdihu izbira za bolnika najučinkovitejšo kombinacijo VT in FD, da
dosežemo varno obliko predihavanja oziroma da ob prisotnosti spontanega dihanja tega podpremo
s tlačno podporo, ki jo po potrebi zmanjšujemo.
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KONVENCIONALNE IN NEKONVENCIONALNE OBLIKE MEHANSKE VENTILACIJE PRI
OTROCIH
Gorazd Mlakar, Silvester Kopriva
Izvleček
Pri otrocih se akutna dihalna odpoved s potrebo po mehanski ventilaciji v primerjavi z odraslimi
sorazmerno hitro razvije. Vzrok tega so fiziološke posebnosti otroškega dihalnega sistema. Ta
prispevek obravnava posebnosti otroške fiziologije dihal, indikacije za uvedbo mehanske ventilacije
in različne oblike mehanske ventilacije pri otrocih.
Uvod
Otroci v razvitem svetu najpogosteje obolevajo zaradi bolezni dihal, zato ne preseneča, da je
potreba po dodatku kisika zaradi bolezni dihal najpogostejša indikacija za sprejem v otroško
bolnišnico in potreba po neki obliki mehanske ventilacije (invazivni ali neinvazivni) najpogostejša
indikacija za sprejem v pediatrično enoto intenzivne terapije. Otroci so zaradi fizioloških posebnosti
oz. razlik v primerjavi z odraslimi še posebej dovzetni za razvoj dihalne stiske in dihalne odpovedi.
Te posebnosti so:









ožje dihalne poti (večji upor dihalnih poti),
mehkejša, bolj podajna stena prsnega koša,
bolj horizontalno položena rebra,
nižja funkcionalna rezidualna kapaciteta pljuč (angl. functional residual capacity, FRC),
manj podajna pljuča,
nižji zapiralni volumen,
manj in slabša funkcija posameznih alveolov,
manj vlaken tipa II (tj. počasnih mišičnih vlaken) v dihalnih mišicah.

Za uvedbo mehanske ventilacije se pri otrocih odločamo na podlagi klinične slike (tahipneja,
stokanje, ugrezanje prsnega koša, uporaba pomožnih dihalnih mišic), laboratorijskih preiskav (visok
FiO2, respiratorna acidoza, patološke vrednosti PaO2, pa CO2) in ne nazadnje tudi izkušenj. Velja, da
če imamo vtis, da otrok potrebuje umetno ventilacijo, jo najverjetneje tudi res potrebuje. V
pediatriji večinoma nimamo jasnih in nedvoumnih smernic za mehansko ventilacijo, ki bi nastale na
podlagi randomiziranih in kontroliranih študij (RTC) na otrocih, zato izvajamo vse oblike mehanske
ventilacije, ki se uporabljajo tudi pri odraslih in jih skušamo prilagoditi otroški fiziologiji. Obliko
mehanske ventilacije izberemo glede na tip dihalne odpovedi oz. naravo bolezni. Glede na vrsto
povezave bolnika z ventilatorjem ločimo konvencionalne in nekonvencionalne oblike mehanske
ventilacije ter invazivne in neinvazivne oblike (pri invazivni obliki mehanske ventilacije je bolnik z
ventilatorjem povezan prek cevke v traheji (intubiran)).
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Prizadetost dihal

Prizadetost
srčno-žilnega
sistema

Nevrološka
prizadetost

Terapevtske
indikacije

Drugo

Hipoksemija

Cirkulatorna
nestabilnost

Encefalopatija

Toaleta dihalnih
poti

Srčno popuščanje

GSC 8 ali manj

Po velikem
operativnem
posegu

Hiperkapnija
Apnoični premori
– hipoventilacija
Inhalacijska
poškodba

Vzpostavitev
žilnega pristopa

Možganski edem
Povišan
znotrajlobanjski
tlak

Nestabilen prsni
koš

Dajanje
surfaktanta
(nedonošenčki)

Transport

Dajanje zdravil pri
reanimaciji
(izjemoma)

Pljučni edem
Tabela 1: Indikacije za umetno ventilacijo pri otrocih (povzeto po Barry et al., 2010)
Konvencionalne oblike mehanske ventilacije
Invazivne oblike
Najpogosteje uporabljana oblika mehanske ventilacije v enoti za intenzivno terapijo otrok je
občasno mandatorno predihavanje s pozitivnim tlakom IMV oz. IPPV (angl. intermittent mandatory
ventilation oz. intermittent positive pressure ventilation) in njegova z bolnikom sinhronizirana
različica SIMV (angl. synchronised intermitent mandatory ventilation). Razlog za to je predvsem v
sorazmerno preprosti uporabi pri otrocih. Obe obliki mehanske ventilacije vedno uporabljamo
skupaj z uporabo pozitivnega tlaka ob koncu izdiha (ang. positive end expiratory pressure, PEEP).
Namen PEEP je preprečevanje alveolarnega kolapsa ob koncu izdiha in vzdrževanje funkcionalne
rezidualne kapacitete pljuč. Vrednosti PEEP prilagajamo predvsem glede na podajnost pljuč (pri
zdravih pljučih uporabljamo vrednosti med 3 in 5 cm H2O, pri huje prizadetih, »trdih«, pljučih pa
moramo za doseganje primerne FRC uporabiti visoke vrednosti PEEP – tudi do 15 cm H2O). Pri
bolezenskih stanjih, ki zahtevajo uporabo visokih vrednosti PEEP in za katera je vedno značilna
neenakomerna prizadetost pljuč, moramo biti pozorni na nastanek pnevmotoraksa in na razvoj
cirkulatorne nestabilnosti. Pri vseh oblikah umetne ventilacije pri otrocih je nevarnost nastanka
pnevmotoraksa vedno prisotna, to še posebej velja za visoke frekvence predihavanja ob spontano
dihajočem otroku, pri čemer pogosto pride do neujemanja z ventilatorjem. Tej nevarnosti se pri
otrocih ne moremo izogniti niti z uporabo z bolnikom proženih oblik ventilacije in večino
najsodobnejših ventilatorjev. Pri uporabi običajnih oblik proženja vdiha (tj. sprememba tlaka ali
pretoka vdihane mešanice v sistemu) pri dojenčkih in otrocih pogosto prihaja do neujemanja z
ventilatorjem. Neujemanje pri uporabi običajnih oblik proženja nastane zaradi kombinacije
zakasnitve med nevralnim in strojnim začetkom in koncem vdiha ter sorazmerno visoke frekvence
dihanja (posebnost otroške fiziologije). Temu pojavu se je mogoče izogniti samo z uporabo
nevralno uravnavane dihalne podpore (angl. neurally adjusted ventilatory assist, NAVA). V enoti
pediatrične intenzivne terapije poleg mehanske ventilacije oblike IMV/IPPV in SIMV pri spontano
dihajočem otroku pogosto uporabljamo tudi predihavanje na dveh tlačnih nivojih (angl. bilevel
positive airway pressure, BiPAP). Pri otrocih, ki jih moramo zaradi osnovnega stanja globoko
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sedirati in relaksirati, pa običajno uporabljamo kontinuirano mandatorno obliko mehanske
ventilacije (angl. continous mandatory ventilation, CMV).
Novorojenčki in
Nedonošenčki dojenčki do 1
leta

Otroci od 1 do
5 let

Otroci od 5
do 10 let

Otroci nad
10 let

PIP
(cm H2O)

20 oz. glede
na podajnost

15 oz. glede na
podajnost

15 oz. glede na
podajnost

15 oz. glede
na podajnost

15 oz. glede
na podajnost

PEEP
(cm H2O)

5

4–10

Vt (ml/kg)

5–10

5–10

5–10

5–10

5–10

Frekvenca
predihavanja

40–60/min

25–40/min

20–25/min

15–20/min

12–15/min

Razmerje I : E

1:1

1:2

1:2

1:2

1:2

Ti (s)

0,4–0,5

0,5–0,6

0,8–1

1–1,2

1,5

Tabela 2: Priporočene nastavitve parametrov umetne ventilacije glede na otrokovo starost
(povzeto po Barry et al., 2010)
Neinvazivne oblike mehanske ventilacije
Neinvazivne oblike mehanske ventilacije (NIV) se v enoti otroške intenzivne terapije v zadnjem času
vedno bolj uveljavljajo. Za razliko od invazivnih metod otrok pri neinvazivnih oblikah umetnega
predihavanja ni endotrahealno intubiran. Z napravo za mehansko ventilacijo je povezan prek
posebnih nosnih nastavkov, maske ali skafandra. NIV vključuje neinvazivno podporo dihanju s
pomočjo stalnega pozitivnega tlaka (angl. continuous positive airway pressure, CPAP), neinvazivno
predihavanje s pomočjo občasno pozitivnega tlaka (angl. nonivasive intermitent positive pressure
ventilation, nIPPV) in neinvazivno predihavanje na dveh tlačnih nivojih (angl. nonivasive bilevel
positive airway pressure nBiPAP). Prednost neinvazivnih oblik mehanske ventilacije je v tem, da jih
lahko otroku hitro namestimo in snamemo, da so pri teh oblikah ohranjeni fiziološko čiščenje in
obrambni mehanizmi dihal ter govor in požiranje.
Nekovencionalne metode mehanske ventilacije
Nekonvencionalne metode mehanske ventilacije običajno uporabimo, ko nam s konvencionalnimi
metodami ne uspe doseči zadovoljive oksigenacije in /ali ventilacije (angl. rescue ventilation). Sem
spadata visokofrekvenčno oscilacijsko predihavanje (angl. high frequency oscillatory ventilation,
HOFV) in zunajtelesna membranska oksigenacija (angl. extracorporeal membrane oxygenation,
ECMO).
HOFV je opredeljen kot predihovanje s frekvencami nad 150 vdihov/min. Pri tej vrsti umetne
ventilacije otroka predihujemo z dihalnimi volumni, ki so manjši od anatomskega mrtvega prostora.
Mehanizem izmenjave plinov je pri HOFV kombinacija molekularne difuzije in konvekcije. Glede na
vrsto naprave je izdih lahko aktiven ali pasiven. Zaželena je uporaba naprav, ki omogočajo aktiven
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izdih. Med HOFV niha (oscilira) tlak z odbrano frekvenco (od 10–12 Hz za dojenčke in majhne
otroke ter okrog 8 Hz za večje otroke) okrog t. i. srednjega tlaka v dihalnih poteh (ang. mean airway
pressure, MAP). Oksigenacijo pri HFOV uravnavamo s spreminjanjem MAP. Z višanjem MAP
povečujemo FRC – s t. i. rekrutacijskimi manevri ob uvedbi HOFV določimo najprimernejšo FRC.
Rekrutacijske manevre med HFOV po potrebi ponavljamo glede na SpO2, PaO2 in FiO2. Ventilacijo
(paCO2) pa uravnavamo s spreminjanjem amplitude nihanja tlaka okrog MAP (z večanjem
amplitude nihanja okrog MAP (delta p) povečujemo izplavljanje CO2 iz alveolov). Z nižanjem
frekvence nihanj (oscilacij) tlaka ravno tako povečujemo izplavljanje CO2 (z nižanjem frekvence se
veča dihalni volumen – Vt). HOFV je bila zasnovana z namenom čim večje zaščite pljuč pri
predihovanju močno prizadetega pljučnega parenhima. Novejše študije pri otrocih tega žal ne
dokazujejo.
Zunajtelesno membransko oksigenacijo pri otrocih tako kot pri odraslih uporabimo, ko vsi ostali
konvencionalni in nekonvencionalni načini mehanske ventilacije odpovedo. Otroku v tako slabem
stanju pogosto odpoveduje tudi srčno-žilni sistem. Poznamo dve vrsti ECMO: veno-venski in
arterijsko-venski. Pri veno-venskem naprava jemlje kri iz notranje jugularne vene in jo oksigenirano
vrača v femoralno veno, pri arterijsko-venskem pa naprava vrača oksigenirano kri v eno izmed
notranjih karotidnih arterij. Vrsto ECMO izberemo na podlagi stanja srčno-žilnega sistema. Če
srčno-žilni sistem ni prizadet (in ni očitnih razlogov, da se bo to verjetno zgodilo), se odločimo za
veno-venski ECMO. Naprava ECMO je sestavljena iz oksigenatorja (umetnih pljuč), črpalke, grelca in
cevja z arterijsko in vensko kanilo. Pri odločitvi za uvedbo ECMO nam pomagata oksigenacijski
indeks in obsežnost prizadetosti pljuč.
Nadzor otrok med mehansko ventilacijo
Otrok, ki je mehansko ventiliran, potrebuje:







nenehne meritve SpO2, EKG (frekvenca pulza),
invazivno ali neinvazivno meritev arterijskega taka (glede na klinično stanje),
plinsko analizo arterijske krvi (pH, pO2, pCO2, BE, koncentracija HCO3-) (pogostnost glede
na klinično stanje),
nadziramo vrednosti inspiratornega tlaka (peak inspiratory pressure, PIP), PEEP, Vt, časa
vdiha (ang. time of inspiration, ti), frekvence predihovanja, podajnosti pljuč,
občasne kontrolne rentgenograme pljuč (glede na klinično stanje),
občasne meritve t. i. intrinzičnega PEEP pri obstruktivnih boleznih pljuč (astma,
bronhiolitis, bronhopulmonalna displazija, traheobronhomalacija).

Zaključek
Akutna dihalna odpoved je pri otrocih najpogostejši razlog za sprejem v enoto intenzivne terapije.
Pri otrocih izvajamo vse oblike umetnega predihovanja, ki se uporabljajo pri odraslih. Vrsto
umetnega predihovanja izberemo glede na vrsto dihalne odpovedi in jo prilagodimo posebnostim
otroške fiziologije.
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NEINVAZIVNA MEHANSKA VENTILACIJA
Rihard Knafelj
Uvod
Neinvazivna ventilacija (NIV) je oblika podpornega zdravljenja bolnikov, pri kateri z uporabo
pretočnih ventilov ali ventilatorja vzdržujemo v bolnikovih dihalih pozitivni tlak med celotnim
dihalnim ciklusom – med vdihom in izdihom. V nadaljevanju predstavljamo fiziološke osnove in
praktično uporabo NIV.
Definicija in mehanizem delovanja
NIV je podporna oblika predihavanja bolnikov z dihalno odpovedjo, pri kateri je vmesnik maska ali
čelada, in ne supraglotični pripomoček, tubus ali trahealna kanila. Uporabljamo jo v vseh obdobjih
dihalne odpovedi – pri predbolnišničnem zdravljenju, v urgentnih ambulantah, na intenzivnih in
polintenzivnih oddelkih. Predihavanje z NIV je vedno samo podporno, podporo dosežemo s
pozitivnim tlakom med celotnim dihalnim ciklom. Če zagotovimo pozitivni tlak v dihalnih poteh le
na koncu izdiha, govorimo o CPAP (ang. continous positive airway pressure, CPAP, oz. positive end
expiratory presure, PEEP), če bolniku dodamo tlačno podporo med vdihom (ang. pressure support,
PS), govorimo o PS. Večinoma kombiniramo PS in PEEP. Zdravljenje z visokopretočnim kisikom
(ang. high flow oxygen therapy, HFOT) je oblika neinvazivne dihalne podpore, ki jo nekateri avtorji
uvrščajo med NIV. Za HFOT potrebujemo visoko pretočne ventile, ki zagotovijo pretoke do 80 l
plinov. Z zagotavljanjem PEEP »premaknemo« bolnika na zanki volumen/tlak (slika 1), s čimer
izboljšamo oksigenacijo, preprečimo ciklično odpiranje in zapiranje aveolov (atelektotravmo) ter
zmanjšamo dihalno delo. S porastom intratorakalnega tlaka zmanjšamo venski dotok v desno srce
(predobremenitev). Ob zmanjšanju volumna krvi v pljučnem žilnem obtoku se olajša limfatični
odtok iz pljuč in zmanjša kongestija pljuč. Z uporabo PEEP ustvarimo manjšo razliko na minuto ter
omogočamo ogrevanje in vlaženje.
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Slika 1: Zanka volumen/tlak Ob začetku vdiha v atelektatičnih predelih pljuč ob porastu tlaka ni
porasta volumna (območje atelektaz, območje 1). Z dodatnim porastom tlaka se začnejo predeli
pljuč odpirati, vendar se ob izdihu ponovno sesedejo (območje atelektotravme, območje 2). Z
zadostno nastavljenim PEEP bolnika »premaknemo« na del zanke, kjer že majhna razlika v tlaku
(∆p) povzroči veliko razliko v volumnu (∆V) – območje 3. Na strmem delu krivulje je dihalno delo
najmanjše. V predelu 3 je večina alveolov odprta tudi na koncu izdiha, kar izboljša oksigenacijo. S
prekomerno nastavljenim PEEP ali visokimi tlaki preidemo v območje prekomernega raztezanja
(območje 4).
Mehanizem izboljšanja srčne funkcije pri uporabi NIV je torej zmanjšanje preloada, afterloada in
boljša oksigenacija. Dodatni mehanizem je izboljšanje utripnega volumna na račun sinhronega
gibanja srčnega pretina (IVS). Pri hudi dihalni stiski se zaradi močnih kontrakcij prepone hitro
spreminja tlak v prsnem košu in s tem poveča polnitev DV, kar povzroči premikanje IVS in slabšo
polnitev LV. NIV odvzame del dihalnega dela in s tem zmanjša dispnejo, kar vodi v manj krčevito
gibanje diafragme in manj asinhronije pri gibanju IVS.
Med izvajanjem NIV vedno pride do puščanja plinov, zato vedno izberemo tlačno obliko dihalne
podpore. Uporaba visoko pretočnih Venturjevih ventilov omogoča približno nastavitev FiO2 in
PEEP, pri nastavitvah si pomagamo s priloženimi tabelami in ventili za PEEP, ki so del čelade
(maske), PS ne moremo nastaviti. Uporaba ventilatorja za predihavanje omogoči natančno
nastavitev FiO2, PEEP in PS, poleg tega je možno z nastavitvijo prožilnika za vdih in izdih optimizirati
ujemanje med bolnikom in ventilatorjem. Prav tako je možno izvajati tlačno predihavanje na dveh
nivojih (BiPAP). Ventilator omogoči še vlaženje, ogrevanje in filtriranje plinov ter možnosti
alarmiranja. S PEEP izboljšamo oksigenacijo, s PS ventilacijo. vmesnik – masko ali čelado
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Za uspešno izvajanje NIV je treba izbrati ustrezni. Za kratkotrajno predihavanje (transport, teren,
urgentne ambulante) so maske priročnejše, pri dolgotrajnem predihavanju v EIT imajo čelade več
prednosti.
NIV učinkovito uporabljamo pri akutni dihalni odpovedi (ARI) zaradi akutnega srčnega popuščanja,
akutnem poslabšanju kronične respiratorne odpovedi in kronični dihalni odpovedi, pri dihalni
odpovedi zaradi hemato/onkoloških bolezni, nevroloških bolezni, v pediatrični populaciji pri
odvajanju od mehanske ventilacije, uspešna pa je tudi kot metoda preoksigenacije pred intubacijo
pri bolnikih s hudo hipoksemijo in pri respiratorni fizioterapiji. Ponuja se kot možnost t. i.
terminalnega odvajanja od ventilatorja (ang. terminal weaning) in pri bolnikih, ki niso kandidati za
intubacijo in mehansko ventilacijo (huda dispneja ob sicer izčrpanih možnostih zdravljenja,
vnaprejšnja želja bolnika po neinvazivni ventilaciji).
Kardiogeni pljučni edem je pogost vzrok akutne dihalne odpovedi. Zaradi prestopa tekočine v
alveole se zmanjša učinkovitost surfaktanta in s tem podajnost pljuč, kar povzroči povečano
dihalno delo in posledično utrujenost dihalnih mišic. Uporaba CPAP pri akutnem kardiogenem
pljučnem edemu s hipoksično in hiperkapnično dihalno odpovedjo zmanjša potrebo po intubaciji,
skrajša čas zdravljenja in izboljša preživetje. S PEEP 10–15 cm H2O zagotovimo izboljšanje
oksigenacije in zmanjšanje dihalnega dela, ob tem pa ne povzročimo neugodnih hemodinamskih
sprememb. Smernice narekujejo uporabo NIV s CPAP kot prvo metodo izbora za zdravljenje dihalne
odpovedi pri bolnikih z zmernim in hudim kardiogenim pljučnim edemom. Uspeh zdravljenja s
CPAP se pokaže že po nekaj minutah kot zmanjšana dispneja, umiritev tahikardije in tahipneje.
Bolniki tipično potrebujejo nizek PS (3–5 cm H2O).
Z uporabo NIV zmanjšamo potrebo po intubacijah in povečamo preživetje pri bolnikih, ki imajo
akutno poslabšanje kronične obstruktivne pljučne bolezni (AEKOPB). Dihalna odpoved in
hiperkapnija nastaneta zaradi utrujenosti dihalne muskulature, saj se med poslabšanji poveča
upornost v dihalnih poteh (vnetje, sluz, dinamična kompresija), zaradi dinamične hiperinflacije se
zmanjša podajnost pljuč, prisoten je autoPEEP. PEEP nastavimo tako, da bolniku olajšamo proženje
ventilatorja (začnemo s 5 cm H2O), PS je potreben za zagotavljanje zadostnega minutnega volumna
dihanja (5–15 cm H2O). Bolniki s KOPB imajo veliko časovno konstanto (produkt podajnosti in
upornosti) in podaljšan ekspirij, zato nastavimo ekspiratorni prožilnik (Esens) > 45 %. Neustrezno
nastavljeni parametri za sprožanje vdiha in Esens vodijo v neujemanje in povečano dihalno delo.
Izboljšanje pH in pCO2 v dveh urah sta zgodnja pokazatelja uspešnosti zdravljenja z NIV. Med NIV
dodajamo inhalacije bronhodilatatorjev, možna je tudi uporaba Helioxa. Kazalci neuspeha so slabo
prenašanje dihalne maske, huda acidoza (pH < 7,25), tahipneja (> 35/min), zmedenost in slab
klinični odgovor na začetno zdravljenje. Izboljšanje stanja z NIV lahko pričakujemo pri 70–90
odstotkih bolnikov. Huda respiratorna acidoza je pokazatelj slabše prognoze in potrebe po
invazivnem predihavanju. Nesodelovanje bolnikov, ki je posledica anksioznosti, lahko zmanjšamo z
uporabo nizkih odmerkov opiatov (1–2 mg morfina) ali antipsihotikov (haloperidol 2,5 mg,
kvetiapin 12,5 mg). Benzodiazepinov ne smemo uporabljati, saj lahko v nizkih odmerkih sprožijo
dodatno ekscitacijo, pri predoziranju pa vodijo v apnejo. Pred postavitvijo maske ali čelade na NIV
se moramo obvezno pogovoriti z bolnikom, natančno mu moramo pojasniti, kaj bomo počeli in
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zakaj. Pomaga tudi občasna prekinitev z NIV in prehodna respiratorna fizioterapija (topli vlažilec).
Bolniki, pri katerih se stanje poslabša po 48 urah zdravljenja z NIV, imajo visoko smrtnost. Pri
bolnikih z akutnim poslabšanjem astme je podatkov o učinkovitem zdravljenju z NIV manj.
Nekateri avtorji svetujejo zgodnjo uporabo NIV pri bolnikih z blagim sindromom akutne dihalne
stiske (ARDS). Zavedati se moramo, da gre za izjemno majhno podskupino bolnikov, ki jih pogosto
spregledamo v začetnem obdobju. Če se odločimo za NIV, ima prednost zdravljenje s HFOT, v
primeru odpovedi HFOT pa NIV s čelado.
Intubacija in invazivna ventilacija sta povezani z izjemno visoko umrljivostjo pri. Z uporabo NIV
imunokompromitiranih bolnikih zmanjšamo število intubacij (> 50 %) z mehanskim predihavanjem
povezanih okužb. Trenutno smernice narekujejo uporabo NIV kot prvo obliko dihalne podpore pred
invazivno mehansko ventilacijo pri imunokompromitiranih bolnikih s hipoksemično ARI.
ARI pri bolnikih po operacijah in poškodbah je posledica številnih (praviloma) reverzibilnih
patoloških procesov, ki povzročajo povečano dihalno delo zaradi slabše elastičnosti pljuč in
prizadetosti dihalnih mišic (bolečina, atelektaze bazalnih režnjev, oteženo izkašljevanje, prizadeta
mehanika dihanja, okužbe, aspiracijske pljučnice). NIV z uporabo CPAP izboljša oksigenacijo,
zmanjša potrebo po intubaciji in številne zaplete, povezane z intubacijo in mehansko ventilacijo pri
splošnih kirurških bolnikih, bolnikih po abdominalnih posegih, pri čemer ni odprta prebavna cev,
bolnikih po torakoabdominalnih posegih, po bariatričnih posegih, po kardiovaskularnih posegih in
bolnikih po operacijah na prsnem košu. Izsledki nekaterih študij kažejo na zmanjšano umrljivost.
NIV je kontraindicirana pri bolnikih s poškodbo centralnega živčevja, bolnikih s povišanim
znotrajlobanjskim tlakom, bolnikih z nerazrešenim pnevmotoraksom, bolnikih z akutnimi
krvavitvami iz zgornjih prebavil in poškodbami obraza.
NIV priporočajo za odvajanje od invazivne ventilacije in kot podporno obliko predihavanja pri
bolnikih po neuspešni ali po nenamerni ekstubaciji. NIV uporabljamo pri bolnikih, pri katerih so
možnosti zdravljenja izčrpane, hkrati pa si ne želijo intubacije in so v dihalni stiski.
NIV lahko uspešno uporabljamo med posegi – med bronhoskopijo, transezofagealno
ehokardiografijo, koronarno kateterizacijo, dilatacijo ali minimalno invazivno menjavo aortne
zaklopke (BAV, TAVI). V literaturi so opisani posamezni primeri uporabe NIV skupaj z regionalno
anestezijo za mini torakoskopske kirurške posege (VATS). Pri močno hipoksemičnih bolnikih, ki
potrebujejo intubacijo, izvedemo preoksigenacijo z NIV (CPAP, BiPAP). Sodobna priporočila
narekujejo predoperativno predihavanje z NIV in nizkimi FiO2 pred intubacijo, s čimer preprečimo
atelektaze.
NIV ne izvajamo pri nesodelujočem bolniku, zastoju dihanja, zastoju srca, nezmožnosti zaščite
dihalnih poti, obstrukciji zgornjih dihal, nezadovoljivem izkašljevanju. Motena zavest ni absolutna
kontraindikacija.
Oblika NIV je uspešna, če se izboljšata hipoksemija in hiperkapnija (nadzor SpO2 in trend EtCO2),
zniža frekvenca dihanja in srca, porastejo urne diureze, pade vrednost serumskega laktata in
zmanjša dihalni del (uporaba pomožnih dihalnih mišic). Dodatno ocenjujemo učinkovitost in
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uspešnost NIV s parametri, kot so pogostnost zapletov NIV, potreba po intubaciji, pogostnost
bolnišnične pljučnice in umrljivost. Bolnike, ki potrebujejo NIV, moramo nadzorovati v EIT ali na
polintenzivnih oddelkih. Poskrbeti moramo za ustrezno izobraženo osebje (medicinske sestre,
tehniki, zdravniki), s čimer zmanjšamo zaplete zdravljenja. Zapleti, ki jih srečamo najpogosteje, so
aerofagija in distenzija želodca, preležanine na mestu pritiska maske ali pasov čelade, poškodba
očesnih veznic/roženic in retenca CO2 zaradi prenizko nastavljenih pretokov.
Zaključek
NIV je preprosta, varna ter bolniku in osebju prijazna oblika dihalne podpore, ki izboljša preživetje
pri številnih skupinah bolnikov. Uporabljamo jo lahko v predbolnišničnem zdravljenju, v EIT,
polintenzivnih enotah, z dobrim nadzorom tudi pri znotrajbolnišničnem transportu, v procesu
odvajanja od ventilatorja in v paliativni oskrbi.
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ZUNAJTELESNE METODE
Alenka Goličnik
Izvleček
Zunajtelesne metode omogočajo oksigenacijo in odstranjevanje CO2, ko tega z invazivno mehansko
ventilacijo ne moremo zagotavljati. V primeru hude hipoksemične ali kombinirane dihalne
odpovedi se lahko odločimo za podporo z zunajtelesno membransko oksigenacijo (venovenski (VV)
ECMO), v primeru hude izolirane hiperkapnične odpovedi pa z zunajtelesnimi odstranjevalci CO2
(ECCO2R). Metode so invazivne in posledično povezane s številnimi možnimi zapleti. Zaradi
spremembe fiziologije ob povezavi bolnika in zunajtelesnega sistema ter posebnosti podpore z
zunajtelesnim obtokom je zdravljenje takšnih bolnikov zahtevno. Pri obravnavi bolnikov z dihalno
odpovedjo je ključnega pomena hitra prepoznava morebitnih kandidatov za zdravljenje z
zunajtelesnimi metodami in jasno definirani cilji zdravljenja.
Uvod
Zunajtelesne metode oksigenacije in odstranjevanja CO2 so v zadnjih letih vedno bolj uveljavljena
metoda podpornega zdravljenja bolnikov z najtežjimi oblikami dihalne odpovedi. Raziskava CESAR
je pokazala pomembno izboljšanje preživetja bolnikov s hudo dihalno odpovedjo zdravljenih z
zunajtelesno membransko oksigenacijo (venovenski ECMO) v primerjavi s standardnim intenzivnim
zdravljenjem. Omenjeni rezultati so poleg uporabe same metode zunajtelesne membranske
oksigenacije najverjetneje povezani tudi z obravnavo teh bolnikov v za to posebej usposobljenih
centrih in z ustrezno presojo o primernosti zdravljenja z zunajtelesnimi metodami. Ravno zadnje
omenjeno, zadostna izkušenost in poznavanje metode ter možnih zapletov je ključno za
učinkovitost in uspešnost zdravljenja s to sicer invazivno in tudi drago metodo. V prispevku so
predstavljeni osnovni principi zdravljenja z zunajtelesno membransko oksigenacijo (VV ECMO) in
zunajtelesnimi odstranjevalci CO2 (ECCO2R).
Zunajtelesna membranska oksigenacija (venovenski ECMO)
Kaj
Zunajtelesna membranska oksigenacija (VV ECMO) je metoda, ki omogoča oksigenacijo in
odstranjevanje CO2 pri bolnikih, pri katerih z običajnimi in naprednimi oblikami invazivne mehanske
ventilacije tega ne uspemo zagotoviti. Metoda temelji na principu zunajtelesnega obvoda krvi s
pomočjo črpalke skozi membrano oksigenatorja, pri čemer se kri nasiči s kisikom in se obenem
odstrani CO2. Na tržišču obstajajo sistemi različnih proizvajalcev, ki so namenjeni za uporabo v
enotah intenzivne medicine. Skupne komponente vseh sistemov so kanile, s katerimi pristopamo v
bolnikov venski sistem, črpalka, ki zagotavlja ustrezen pretok krvi, oksigenator, v katerem poteka
izmenjava plinov, mešalec plinov in povezovalne cevi.
Zakaj
Težava bolnika s hudo dihalno odpovedjo (ARDS) ni le nezadostna dostava kisika tkivom, kar
neposredno in akutno ogroža bolnika. Dodatna težava je invazivna mehanska ventilacija, s katero
povzročamo dodatno poškodbo okvarjenih pljuč, kar vodi v začarani krog mehanske poškodbe in
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citokinskega odziva, s čimer vzdržujemo in poslabšujemo osnovni patofiziološki mehanizem dihalne
odpovedi.
Protektivna ventilacija je temelj zdravljenja bolnikov z ARDS. Pogosto pa nas varne nastavitve
parametrov mehanske ventilacije omejijo pri zadostni dostavi kisika in izplavljanju CO2.
Zunajtelesna membranska oksigenacija v takšnih primerih pomeni edino možnost zdravljenja, s
katero bolniku omogočimo zadostno oksigenacijo in izplavljanje CO2, obenem pa omogočimo varno
ventilacijo, s katero na pljučih ne bomo povzročali dodatne poškodbe. Tako pridobimo čas za
premostitev 'naravnega' poteka ARDS. Venovenski ECMO torej ni vzročno zdravljenje, temveč je le
podporna metoda, ki omogoča premostitev do ozdravitve ali odločitve o dokončnem načinu
zdravljenja.
Kdaj
Izbor bolnikov, pri katerih se odločimo za podporno zdravljenje z ECMO, mora biti premišljen,
predvsem pa mora biti jasen cilj zdravljenja oz. končna rešitev – izboljšanje pljučne funkcije ali
transplantacija pljuč. ECMO ni upravičena metoda zdravljenja pri bolnikih, pri katerih cilj oz. izhod
našega zdravljenja ni jasno opredeljen, oz. pri bolnikih, pri katerih gre za nepovratno okvaro organa
brez možnosti transplantacije. V večini primerov gre pri VV ECMO za bolnike z ARDS različnih
etiologij, poslabšanjem KOPB, težko potekajočimi okužbami dihal ali močno napredovalo drugo
osnovno boleznijo pljuč, zaradi katere je bolnik kandidat za transplantacijo pljuč.
Združenje za zunajtelesno podporo (ELSO) opredeljuje indikacije in kontraindikacije za zdravljenje z
VV ECMO, ki pa ostajajo na ravni priporočil. Podpora z VV ECMO je indicirana, ko je ocenjeno
tveganje za smrt > 80 % (P/F razmerje < 100, Murray score 3–4). Vsekakor je pri odločitvi za
zdravljenje z VV ECMO smiselna timska odločitev.
Indikacije za VV ECMO na našem oddelku so:




Reverzibilna respiratorna insuficienca oz. ireverzibilna okvara pljuč pod pogojem, da je
bolnik kandidat za transplantacijo pljuč
Huda hipoksemija (PaO2/ FiO2 ≤ 150 mmHg na FiO2 ≥ 90 % in PEEP ≥ 10 cm H2O)
Huda nekompenzirana hiperkapnija (PaCO2 ≥ 10 kPa) ob ustrezni mehanski ventilaciji

Kontraindikacije






Huda ireverzibilna nevrološka ovara
Hitro napredujoča maligna bolezen
Huda aktivna krvavitev
Osnovna bolezen, nezdružljiva z življenjem
Umetna ventilacija z visokimi nastavitvami tlakov in FiO2 (FiO2 > 90 %, Pplat > 30 cm H2O) ≥
7 dni
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Relativne kontraindikacije




Starost nad 75 let
Huda medikamentozna nevtropenija
Ekstremna debelost

Glede na to, da je za prognozo bolnikov s hudo respiratorno okvaro bistvena predvsem protektivna
ventilacija, je ključna hitra prepoznava potencialnih bolnikov, ki bi bili kandidati za zdravljenje z VV
ECMO, in pravočasna predstavitev bolnika centru, v katerem uporabljajo metodo. Pravočasna
predstavitev bolnika omogoča tehten premislek o primernosti in ciljih zdravljenja ter odločitev o
optimalnem načinu transporta takšnega bolnika s čimmanjšim tveganjem za morebitne zaplete.
Kako
VV ECMO je metoda podpornega zdravljenja izolirane dihalne odpovedi, ko ima bolnik ohranjeno
srčno funkcijo. Skozi vensko kanilo, vstavljeno v centralno veno (najpogosteje femoralna vena),
črpalka črpa kri iz desnega atrija, da teče skozi oksigenator in se nato po drugi kanili, vstavljeni v
centralno veno (najpogosteje notranja jugularna vena), vrača v desni atrij. Bolnikovo srce nato že
oksigenirano kri prečrpa skozi pljuča in po telesu. V primeru VV ECMO kri odvzemamo in vračamo
na isto mesto v venskem delu krvnega obtoka. Zaradi tega je možno, da uporabljamo tudi samo
eno dvolumensko kanilo, pri čemer kri preko enega lumna kanile črpamo in na drugem delu
vračamo v srce.
Glede na to, da gre za visokopretočni sistem (1–5 l/min), so temu primerne tudi dimenzije
uporabljenih kanil (21–25 Fr). Za varno kanilacijo in priklop je ključna izurjenost osebja in UZvodena punkcija žil ter UZ- (TEE) ali RTG-kontrola pozicije uvajalnih žic in končne lege kanil.
Po zaslugi manjših mobilnih aparatov so možni priklop in stabilizacija bolnika tudi v periferni
bolnišnici ter kasnejša premestitev v terciarni center. Seveda je za takšen pristop potrebna izurjena
ekipa z vso potrebno opremo. Glede na to, da pomeni premestitev takšnega bolnika dodatno
tveganje, je zaželeno, da bolnika prepoznamo dovolj zgodaj, ko je še mogoč konvencionalni
transport v center, ki metodo izvaja. Seveda pa nezmožnost premestitve bolnika zaradi resnosti
njegovega stanja ne sme biti zadržek za predstavitev bolnika v primeru, da je zdravljenje z ECMO
indicirano.
Vodenje bolnika in možni zapleti
ECMO je invazivna metoda zdravljenja in je posledično lahko povezana s številnimi zapleti. Ker gre
za kombinacijo zunajtelesnega sistema in bolnika, se nekoliko spremeni sama fiziologija, predvsem
pa je treba biti pozoren in znati prepoznati tako zaplete pri bolniku kot tudi pri zunajtelesnem
sistemu.
Patofiziološka posebnost, ki nastane pri VV ECMO je, da nikoli ne moremo zajeti in oksigenirati vse
krvi, ki teče skozi srce. Oksigenacije teh bolnikov so zato po navadi nižje – 85–90 %, zato moramo
biti še posebej pozorni na zadostno vsebnost hemoglobina v bolnikovi krvi, ki nam omogoča
zadostno dostavo kisika.
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Pogosto lahko pride do obremenitve desnega ventrikla kot posledice hipoksične vazokonstrikcije.
Pljučno žilje na pomanjkanje kisika v alveolih normalno reagira z vazokonstrikcijo, s čimer
organizem poskuša preusmeriti kri iz bolnih delov pljuč v zdrave. V primeru težkega ARDS zdravih
delov pljuč seveda ni in je vse pljučno žilje zažeto, kar pomeni velik upor za desno srce, ki mora
prek pljučnega žilja črpati kri. Pri bolnikih na VV ECMO moramo zato še posebno paziti na
tekočinsko bilanco in vsakodnevno spremljati delovanje desnega prekata.
Pretok krvi in plina skozi sistem se uravnava s kontroliranjem plinske analize arterijske krvi.
Načeloma bolnikom na VV ECMO prek oksigenatorja vedno dovajamo 100-odstotni kisik, s
pretokom plina pa uravnavamo izplavljanje CO2. Parametri pretoka krvi in plina se spreminjajo
glede na stanje bolnika.
Bolniki morajo biti zaradi stika krvi z umetnim materialom polno antikoagulirani, kar je seveda
povezano z večjo verjetnostjo krvavitev. Nagnjenost h krvavitvam še povečujeta poškodba in
razpad trombocitov, ki nastane zaradi stika krvi z membrano oksigenatorja. Izjemno resen in
nezaželen zaplet je intrakranialna krvavitev.
Poleg bolnika je nujno tudi redno spremljanje delovanja oksigenatorja in črpalke. S spremljanjem
oksigenacije venske krvi pred oksigenatorjem lahko tudi preverjamo ustreznost pozicije kanil in
pretokov. Če je ta namreč visoka, hkrati pa imamo le zadovoljivo oksigenacijo bolnikove arterijske
krvi (85–90 %), lahko to kaže na recirkulacijo oksigenirane krvi med odvodno in dovodno kanilo (kri
kroži le po sistemu ECMO), ki zaradi tega ne pride skozi srce do bolnikovega arterijskega sistema.
Recirkulacija med kanilama je lahko posledica premika kanil ali prevelikih pretokov skozi sistem.
Redne rentgenske kontrole so lahek način preverjanja ustreznosti pozicije kanil.
Načini ventilacije bolnika po priklopu na VV ECMO niso dorečeni. Vsekakor bolnika ventiliramo po
načelih protektivne ventilacije. Po navadi ohranimo raven PEEP, ki jo je bolnik imel pred priklopom
na VV ECMO (10–15 cm H2O). Bolnike ventiliramo s tlačnimi oblikami ventilacije ob kontroli Pplato
< 30 cm H2O. Dihalni volumni so omejeni na 6 ml/kg ITM. Določeni centri pri teh bolnikih
zagovarjajo ultraprotektivno ventilacijo z omejitvijo dihalnega volumna na 2–4 ml/kg ITM in Pplato
< 25 cm H2O, kar pomeni, da pogosto ventiliramo le mrtvi prostor. Takoj po priklopu znižamo FiO2 <
40 %, zaželeno je predihavanje z razmerjem I : E vsaj 1 : 1 (do 9 : 1 – po principu ventilacije APRV).
Če je mogoče, je zaželena ventilacija s kontrolo ezofagealnega (transpulmonalnega) tlaka. V
primeru, da je bolnik stabilen in sodelujoč, sta možna tudi ekstubacija bolnika in spontano dihanje,
čeprav so mnenja glede spontanega dihanja na VV ECMO deljena. Že pred priklopom je zaželen CT
pljuč, na podlagi katerega lahko ocenjujemo stopnjo nepredihanosti ter smiselnost odpiralnih
manevrov in predihavanja na trebuhu.
Zunajtelesni odstranjevalci CO2 (ECCO2R)
Zunajtelesni odstranjevalci CO2 so za razliko od VV ECMO namenjeni predvsem bolnikom s
hiperkapnično respiratorno odpovedjo. Tudi ob tem je treba poudariti, da je njihova uporaba
smiselna, kadar presodimo, da gre za reverzibilno stanje. Še posebno se zdi privlačna njihova
uporaba z namenom preprečitve intubacije bolnika s poslabšanjem KOPB ali za zagotavljanje
protektivne ventilacije pri bolnikih z blažjimi oblikami ARDS brez ogrožujoče hipoksemije.
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Gre za zunajtelesne sisteme z nižjimi pretoki krvi (300–500 ml/min), ki omogočajo predvsem
izplavljanje CO2, nimajo pa bistvenega vpliva na oksigenacijo krvi. Večinoma gre za venovenske
sisteme s pristopom skozi centralni venski kateter (cca 15 Fr). Zaradi manjših dimenzij katetra in
enega pristopnega mesta je priklop na sistem manj zahteven in povezan z manjšo možnostjo
zapletov. Kri skozi sistem poganja črpalka. Obstajajo tudi 'pasivni' sistemi, ki zahtevajo
arteriovenski pristop. V tem primeru kri skozi izmenjevalno membrano teče zaradi tlačne razlike
med arterijskim in venskim delom krvnega sistema. Izplavljanje CO2 poteka v membrani s pomočjo
izmenjevalnega plina. Tudi pri teh sistemih je nujna dobra antikogulacija. Za razliko od VV ECMO
sta mesto in uporaba ECCO2R trenutno še slabo definirana, njihovo varnost in učinkovitost pa še
ocenjujejo.
Zaključek
Uporaba zunajtelesnih metod oksigenacije in odstranjevanja CO2 postaja vedno bolj pogost in
dostopen način zdravljenja najtežjih oblik dihalne odpovedi, ki daje boljše možnosti preživetja
najbolj kritično bolnih in se uveljavlja kot del standardnih oblik zdravljenja v enotah intenzivne
medicine. Zaradi zahtevnosti izvajanja in posebnosti pri vodenju bolnikov pomenijo te metode izziv
za ves zdravstveni tim. Uporaba VV ECMO ima že dobro opredeljeno vlogo pri obravnavi bolnikov s
hudo dihalno odpovedjo in posledično tudi potrjene pozitivne izhode zdravljenja. Za bolj
standardizirano in učinkovitejšo uporabo zunajtelesnih odstranjevalcev CO2 pa bo potrebna
jasnejša opredelitev indikacij in načinov vodenja teh bolnikov.
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MONITORING PRI MEHANSKI VENTILACIJI
Simon Dolenc, Michael Jožef Gradišek
Izvleček
Mehanska ventilacija je pomemben del oskrbe kritično bolnih. Med ventilacijo je treba spremljati
parametre ventilacije ter njen vpliv na izmenjavo plinov in bolnikovo hemodinamiko. S pomočjo
teh podatkov je treba ventilator nastaviti tako, da je ventilacija za bolnika čim bolj varna.
Interakcijo med bolnikom in ventilatorjem spremljamo s krivuljami, ki nam jih izriše ventilator. Z
analizo krivulj dobimo podatke o vplivu mehanske ventilacije na bolnika in o lastnostih bolnikovih
dihal. Z njimi tudi spremljamo napredek zdravljenja. Pomemben del monitoringa med mehansko
ventilacijo, tako glede opredelitve stanja, ki je pripeljalo do potrebe po umetnem predihavanju, kot
tudi glede spremljanja napredka zdravljenja kritično bolnega, so slikovne preiskave.
Uvod
Akutna respiratorna odpoved je pogost razlog za sprejem v enote intenzivne terapije. Mehanska
ventilacija s popolno ali delno dihalno podporo sta pri takih bolnikih življenjskega pomena. Ker
lahko mehanska ventilacija poškoduje pljuča (VALI), moramo ventilator nastaviti tako, da je
ventilacija za bolnika čim bolj varna. Pri tem si pomagamo z ustreznim monitoriranjem naših
ukrepov oziroma z merjenjem respiratorne mehanike.
Monitoring med mehansko ventilacijo je večplasten. Poleg kliničnega pregleda, ki je osnova
nadzora vsakega kritično bolnega, je treba pri umetno ventiliranih bolnikih monitorirati tudi
parametre ventilacije (dihalni volumen, tlaki v dihalnem sistemu), vpliv mehanske ventilacije na
izmenjavo plinov (oksigenacija, plinska analiza arterijske krvi, kapnografija) in hemodinamiko
(spremljanje krvnega tlaka) ter nenazadnje s slikovnimi metodami spremljati napredek zdravljenja
in pojav morebitnih zapletov (npr. pnevmotoraks). Nadzor nad izmenjavo plinov in hemodinamski
vplivi mehanske ventilacije so predstavljeni v ustreznih poglavjih tega učbenika..
Nadzor parametrov umetnega predihavanja
Osnovni parametri ventilacije, ki jih je treba spremljati oziroma nastaviti pri vseh bolnikih (odvisno
od tega, kakšen način ventilacije izberemo), so dihalni volumen (6–8 ml/kg idealne telesne teže),
minutna ventilacija, frekvenca dihanja in razmerje med vdihom in izdihom (običajno 1 : 2).
Spremljamo tudi tlak v dihalih oziroma parametre nastavimo tako, da tlak platoja (PPLAT) ni previsok
(pogosto ne več kot 30 cm H2O).
Krivulje ventilacije so grafična ponazoritev interakcije med bolnikom in ventilatorjem. Gre za
krivulje, ki predstavljajo meritve tlaka, pretoka oziroma volumna v odvisnosti od časa ter krivulji
pritisk/volumen in pretok/volumen.
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Slika 1: Krivulje pritiska, pretoka in volumna v
odvisnosti od časa med volumsko spremljano
mehansko ventilacijo
Enačba gibanja dihalnega sistema
Če želimo bolnika ventilirati varno, moramo razumeti
odnos med tremi osnovnimi spremenljivkami, in
sicer pritiskom (P), volumnom (V) in pretokom (ϕ).
Pritisk, s katerim raztezamo pljuča (PAW), je potreben
za premagovanje elastičnih in uporovnih sil.
Razmerje opisuje enačba gibanja dihalnega sistema.
PAW = P0 + E x V + R x ϕ, pri čemer je
E elastičnost dihalnega sistem (E =
∆P/ ∆V), R je upornost dihalnega
sistema (R = ∆P/∆ ϕ) in P0 je začetni
tlak v dihalnem sistemu (PEEP).

Slika 2: Krivulja pritiska v
odvisnosti
od
časa
med
volumsko spremljano ventilacijo.
Pritisk, s katerim raztezamo pljuča (PAW), je potreben za premagovanje elastičnih (PEL) in
uporovnih (PRES) sil. PPEAK je maksimalni tlak na koncu vdiha, PPLAT je tlak platoja, P0 je tlak
na koncu izdiha (PEEP).
Elastičnost (E) in podajnost (C)
Razmerje med pritiskom in volumnom v dihalnem sistemu opisuje krivulja pritisk/volumen (P/V
curve). Krivulja pritisk/volumen med izdihom ni enaka krivulji med vdihom. Področju, ki ga očrtata
krivulji, pravimo histereza. Naklon krivulje predstavlja podajnost respiratornega sistema (CRS).
Mejo med različnimi deli krivulje predstavljata spodnja točka preloma (LIP) in zgornja točka
preloma (UIP). Medtem ko LIP predstavlja začetek rekrutacije alveolov, predstavlja UIP točko, ko je
rekrutacija že končana in se poveča nevarnost za VALI.

Slika 3: Krivulji pritisk/volumen (P/V) in
histereza (pri istem tlaku v dihalnem
sistemu je volumen pljuč večji med izdihom
kakor med vdihom).
Legenda: P/V – krivulja pri zdravem
človeku; P/V – krivulja pri bolniku z ARDS.
Tlak v alveolih med volumsko spremljano
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mehansko ventilacijo lahko ocenimo s prekinitvijo pretoka na koncu vdiha. Tako izmerjeni tlak
platoja (PPLAT) je alveolarni tlak ob koncu vdiha (PALV).
Elastičnost pomeni sposobnost respiratornega sistema, da se vrne v izhodno stanje. Ker je E = 1/C,
pomeni podajnost (komplianca) respiratornega sistema sposobnost, da se širi (C = ∆V/∆P).
Tabela 1: Razlike med statično in dinamično komplianco
statična komplianca

dinamična komplianca

izračun

CSTAT(RS) = VT/ PPLAT – P0

CDIN(RS) = VT/ PPEAK – P0

pomen

raztegljivost pljuč

raztegljivost pljuč
upornost dihalnih poti

klinično stanje:
ARDS, pljučnica, atelektaza…

nižja

nižja

bronhospazem, knikanje tub.

nespremenjena

nižja

normalne vrednosti

40 – 70 ml/cm H2O

Kadar tlak v dihalnem sistemu med izdihom ne doseže prednastavljene vrednosti (PEEP), ampak
ostane višji, govorimo o intrinzičnem PEEP-u. Stanje prepoznamo s krivulje pretoka v odvisnosti od
časa, ko se, še preden pretok med izdihom doseže ničelno črto, začne naslednji vdih. Do tega pride
ob prekratkem času za izdih, visokih ventilatornih frekvencah in ob obstruktivnem pretoku med
izdihom (KOPB, astma). Na ventilatorju ga izmerimo tako, da pritisnemo gumb za pavzo v izdihu.
Visok intrinzični PEEP vodi v dinamično hiperinflacijo pljuč.
Elastičnost respiratornega sistema (ERS) je sestavljena iz elastičnosti pljuč (EL) in elastičnosti
prsnega koša (ECW). Običajno ima elastičnost prsnega koša majhen vpliv in več kot 80% pritiska
(PAW) se porabi za širjenje pljuč. V številnih situacijah (debelost, edematozen bolnik, veliki plevralni
izlivi, povečan intraabdominalni tlak, ARDS) je ECW visoka v primerjavi z EL. Posledično se večji delež
pritiska, s katerim raztezamo pljuča porabi za širjenje prsnega koša in je zato pri teh bolnikih
ventilacija z višjimi tlaki varnejša.
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Transpulmonalni (transalveolarni) pritisk je razlika med alveolarnim pritiskom (PALV = PPLAT) in
intraplevralnim pritiskom (PPL ≈ PES). To je pritisk, ki dejansko razteguje parenhim pljuč. Medtem ko
PPLAT odčitamo z ventilatorja, lahko PES izmerimo v požiralniku z ezofagealno sondo. Tako izmerjeni
PES je približek PPL. S pomočjo meritev PES ventilator nastavimo tako, da je PEEP za nekaj cm H2O
višji od izmerjenega PES (tako ostanejo pljuča tudi med izdihom ves čas odprta), tlak platoja pa
tako, da je transpulmonalni pritisk ob koncu vdiha manjši od 15–20 cm H2O. Merjenje pritiska v
požiralniku je tako pomemben del monitoringa med mehansko ventilacijo.
Upornost (R) in pretok (φ)
Razmerje med pretokom in volumnom v dihalnem sistemu opisuje krivulja pretok/volumen. S
pomočjo te krivulje lahko hitro prepoznamo bolnika z obstruktivno pljučno boleznijo.
PRES (PPEAK – PPLAT) je pritisk, ki ga porabimo za premagovanje upornosti dihalnih poti (glej sliko 1).
Največja upornost je v zgornjih in proksimalnih dihalnih poteh, vključno z endotrahealnim
tubusom. Večji endotrahealni tubus pomeni manjšo upornost.
Upornost izračunamo: RRS = PPEAK – PPLAT/ ϕ, kjer je PPEAK maksimalni pritisk ob koncu vdiha, PPLAT tlak
platoja, ki ga izmerimo s prekinitvijo pretoka ob koncu vdiha in ϕ pretok (velja samo za konstanten
pretok med volumsko kontrolirano ventilacijo).
Pri zdravih odraslih med mehansko ventilacijo s stalnim pretokom 60 l/min (1 l/s), je RRS običajno
manjša od 10 cm H2O/l/s. Med akutnim poslabšanjem KOPB ali astme lahko RRS naraste do 20 - 40
cm H2O/l/s. Nenadno povečano upornost v dihalnih poteh zaznamo s porastom PPEAK, ob
nespremenjenem PPLATO. Možni vzroki so zožen lumen tubusa (prepognjenost, obloge v tubusu),
povečana upornost v dihalnih poteh zaradi bronhialnih izločkov in bronhospazem.
Slika 4: Krivulja pretok/volumen
med mehansko ventilacijo pri
zdravem bolniku (levo) in pri
bolniku z obstruktivno boleznijo
(desno). Pri slednjem vidimo nižji
maksimalni ekspiratorni pretok in
pojemajoč pretok med izdihom.

Neujemanje med bolnikom in ventilatorjem
Neujemanje (asinhronija) med bolnikom in ventilatorjem je relativno pogosta (okrog 23%) in vodi v
povečano potrebo po sedaciji z daljšim trajanjem mehanske ventilacije ter daljšim bivanjem v
enotah intenzivne terapije in večjo mortaliteto. Med podpornim predihavanjem dihalno delo v
različni meri opravita bolnik in ventilator. Neujemanje med bolnikom in ventilatorjem lahko
nastane v katerikoli fazi dihalnega cikla: proženje vdiha, dotok zraka, konec vdiha s prehodom na
izdih. Neujemanje lahko prepoznamo s krivulj ventilacije.
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Tabela 2: Neujemanje med bolnikom in ventilatorjem v različnih fazah dihalnega cikla.
faze dihalnega cikla

asinhronija

proženje vdiha

zakasnjeno proženje
neučinkovito proženje
dvojno proženje
spontano proženje
reverzno proženje

dotok zraka

asinhronija pretoka

prehod na izdih

prezgodnji zaključek vdiha
zakasnjen zaključek vdiha

Slikovne preiskave
Slikovna metoda, ki se je pri bolnikih v enotah intenzivne terapije najpogosteje poslužujemo, je
rentgensko slikanje prsnih organov. Z njim si pomagamo pri opredelitvi stanja, ki je pripeljalo do
potrebe po mehanski ventilaciji, potrdimo pravilno lego tubusa, centralnih venskih katetrov, nazooziroma orogastrične sonde, torakalnih drenov, in prepoznamo zaplete naših posegov
(pnevmotoraks). Za natančnejšo opredelitev sprememb v prsnem košu (tumorji, mase v
mediastinumu, pljučna embolija…) pride v poštev CT slikanje prsnega koša. Vse bolj uporabljena,
obposteljna metoda je UZ prsnega koša in pljuč, s katerim si pomagamo pri oceni količine
plevralnih izlivov, prepoznamo pnevmotoraks in ocenimo stopnjo predihanosti pljučnega
parenhima. Električna impedančna tomografija je neinvazivna metoda nadzora med mehansko
ventilacijo, ki omogoča ocenjevanje predihavanja v različnih delih pljuč (zazna regionalne razlike v
ventilaciji pljuč). Temelji na uporabi krožečega, spremenljivega električnega toka nizke napetosti po
površini prsnega koša. Koristna je pri bolnikih z ARDS, kjer nam pomaga pri spremljanju uspešnosti
manevrov rekrutacije in izbiri optimalnega PEEPa.
Zaključek
Monitoring ventilacije pri kritično bolnem je večplasten. Krivulje ventilacije so grafična ponazoritev
interakcije med pacientom in ventilatorjem. Na podlagi krivulj in izmerjenih parametrov ventilacije,
poizkušamo ventilator nastaviti tako, da je mehanska ventilacija za bolnika čim bolj varna. Iz krivulj
ventilacije dobimo podatke o bolnikovih dihalih in spremljamo napredek zdravljenja.
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KAKO VENTILIRAM BOLNIKA PROTEKTIVNO?
Michael Jožef Gradišek
Izvleček
Zdravljenje sindroma akutne dihalne stiske temelji na zaščitni obliki umetnega predihavanja, ki ga
prilagajamo vsakemu bolniku posebej s ciljem zagotoviti zadostno izmenjavo plinov in preprečiti ali
vsaj močno zmanjšati z umetnim dihanjem povzročeno okvaro pljuč. Osnovno načelo zaščitne
oblike umetnega predihavanja je odpreti pljuča, preprečiti njihovo ponovno sesedenje in jih
predihovati z dihalnim volumnom, ki pljuč ne poškoduje.
Uvod
Skoraj vsak poseg oziroma postopek v intenzivni terapiji je povezan s stranskimi učinki in enako
velja tudi za umetno predihavanje. V primeru globalne respiratorne insuficience lahko bolniku
pomagamo z umetnim predihavanjem, ki je neinvazivno ali invazivno. Vsaka od oblik umetnega
predihavanja ima svoje prednosti in slabosti, a je vsakokrat smiselno uporabiti način, ki je za
bolnika najvarnejši in ga najmanj ogroža. Kadar govorimo o zaščitni obliki umetnega predihavanja,
moramo poleg osnovne pljučne bolezni in spremenjene respiratorne mehanike imeti v mislih tudi
vpliv umetnega predihavanja na druge organe, zlasti kardiovaskularni sistem in pljučni krvni obtok.
V zadnjih desetletjih se pojem zaščitne oblike umetnega predihavanja uporablja zlasti pri bolnikih s
sindromom akutne dihalne stiske (ARDS, ang. acute respiratory distress syndrome), čeprav
moramo tudi druge bolnike ventilirati z zaščitnimi oblikami umetnega predihavanja. Zlasti pri
bolnikih z ARDS se je z raziskavami v zadnjih desetletjih ugotovilo, da lahko neustrezno
predihavanje poveča umrljivost bolnikov.
ARDS in z ventilatorjem povzročena okvara pljuč
Za okvaro pljuč pri ARDS je značilno, da je ta nehomogena in da so pljuča edematozna. Posledično
se spodnji deli pljuč pod lastno težo sesedejo in so slabše predihani, kar močno zmanjša njihov
volumen ob koncu izdiha oziroma funkcionalno rezidualno kapaciteto (princip majhnih pljuč, ang.
baby lung). Če tako obolela pljuča predihavamo z velikim dihalnim volumnom in nizkimi vrednostmi
pozitivnega tlaka ob koncu izdiha, lahko okvaro pljuč še poslabšamo. Naš glavni cilj zaščitne oblike
umetnega predihavanja je torej ponovno »odpreti« (rekrutirati) nepredihane dele pljuč, jih držati
»odprte« in predihavati pljuča s takšnimi tlaki in volumni, da pljučnega parenhima ne raztegujemo
preveč.
Kako ponovno »odpremo« nepredihan pljučni parenhim?
Nepredihan pljučni parenhim, ki ga lahko z uporabo visokih inspiracijskih tlakov ponovno
predihamo, se pri bolnikih z ARDS pojavlja v različnih deležih celotnega pljučnega volumna, in sicer
od 0 do 70 odstotkov. Rekrutabilnost pljuč, kot z drugo besedo imenujemo delež tovrstnih pljuč,
najlažje ocenimo z računalniško tomografsko (CT) preiskavo.
Za ponovno odprtje nepredihanih pljuč moramo z visokimi inspiracijskimi tlaki premagati težo
prsnega koša in pljuč. V ta namen uporabljamo visoke inspiracijske tlake (40–45 cm H2O), s katerimi
kratkotrajno »odpiramo« pljuča. V literaturi so opisani različni načini ponovnega »odpiranja« pljuč
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(rekrutacijski postopki), vendar noben od njih nima prednosti pred drugimi. Njihova uporaba v
raziskavah ni zmanjšala umrljivosti bolnikov z ARDS.
Kako preprečimo ponovno sesedenje pljuč?
Ko nam uspe pljuča »odpreti«, moramo preprečiti njihovo ponovno sesedenje, kar dosežemo z
izbiro zadostnega pozitivnega tlaka ob koncu izdiha (PEEP, ang. positive end expiratory pressure).
Izbira idealnega pozitivnega tlaka ob koncu izdiha v praksi ni mogoča, saj je pljučna okvara pri ARDS
nehomogena, po drugi strani pa je vpliv težnosti na predihanost otečenih pljuč odvisen od lege
pljučnega parenhima v prsnem košu. Tako bo izbrani PEEP za nekatere dele pljuč prenizek in za
druge previsok. Pri prenizkem PEEP se bo del pljuč sesedel (kolabiral), pri previsokem pa bomo
pljuča prenapihnili in povečali alveolni mrtvi prostor. Izbira najboljšega PEEP je danes temelj
zaščitne oblike umetnega predihavanja vsakega bolnika in ga prilagajamo vsakemu bolniku
posebej.
V literaturi so opisani številni načini izbire najboljšega PEEP. Vrednost PEEP lahko izbiramo po
vnaprej določeni tabeli prilaganja PEEP glede na motnjo v oksigenaciji. Drugi avtorji so vrednost
PEEP postopoma poviševali toliko časa, dokler niso ob stalnem dihalnem volumnu dosegli
»varnega« tlaka ob koncu vdiha od 26 do 28 cm H2O. V zadnjem času se je zelo razširila metoda
prilaganja PEEP glede na vrednosti transpulmonalnega tlaka ob koncu izdiha. V ta namen merimo
tlak v požiralniku, ki nam kot približek plevralnega tlaka omogoča izračun transpulmonalnega tlaka
ob koncu izdiha, ki je razlika med alveolnim in plevralnim tlakom ob koncu izdiha (transpulmonalni
tlak = alveolni tlak – plevralni tlak). Tako so nekateri avtorji ugotovili najboljšo podajnost pljuč in
oksigenacijo pri vrednostih PEEP, ki so zagotovile vrednosti transpulmonalnega tlaka ob koncu
izdiha od 0 do 10 cm H2O.
S stališča najboljšega ujemanja med predihanostjo in prekrvljenostjo pljučnega parenhima bo
najboljši PEEP tisti, pri katerem bo alveolni mrtvi prostor najmanjši. Merjenje alveolnega mrtvega
prostora in njegovega spreminjanja med umetnim predihavanjem nam omogoča volumetrična
kapnografija. V različnih raziskavah je bila vrednost PEEP, določena s pomočjo merjenja alveolnega
mrtvega prostora, pogosto povezana z najboljšo podajnostjo pljuč in oksigenacijo bolnika.
Pri bolnikih z zmerno in hudo obliko ARDS se priporoča ocena rekrutabilnosti s pomočjo preiskave
CT ali ultrazvoka pljuč ter nato uporaba visokih vrednosti PEEP. Za izbiro najboljšega PEEP se
priporoča ocena transpulmonalnega tlaka ob koncu izdiha.
Izbira ustreznega dihalnega volumna
Pomemben dejavnik z ventilatorjem povzročene okvare pljuč (VILI, ang. ventilator induced lung
injury) je razmerje med dihalnim volumnom in volumnom pljuč ob koncu izdiha (rezidualna
funkionalna kapaciteta (FRC)). Za zaščitno obliko umetnega predihavanja je zato treba bolnike
bodisi predihavati z majhnim dihalnim volumnom ali zagotoviti večji volumen pljuč ob koncu izdiha.
Slednje dosežemo z rekrutacijskimi postopki in »zadosti« visokimi vrednostmi PEEP.
V različnih raziskavah jim je z uporabo manjših dihalnih volumnov (6 ml/kg idealne telesne mase) v
primerjavi z velikimi (12 ml/kg) uspelo izboljšati preživetje. Predihavanje z majhnimi dihalnimi
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volumni, ocenjenimi na idealno telesno maso, ne zagotavlja vedno varnega umetnega
predihavanja, saj je vpliv na nastanek VILI odvisen tudi od velikosti FRC, katerega merjenje za zdaj
rutinsko ni možno. Vemo, da je podajnost pljuč odvisna od pljučnega volumna ob koncu izdiha.
Bolje predihana pljuča imajo večjo podajnost, zato je za doseganje enakega dihalnega volumna
potreben manjši pljučni raztezni tlak. Raztezni pljučni tlak izraža torej velikost predihanih pljuč in je
hkrati pokazatelj škodljivosti umetnega predihavanja. Večji raztezni pljučni tlak pomeni bolj
škodljivo umetno predihavanje ob manjši podajnosti dihalnega sistema. V retrospektivni raziskavi
pri več kot 3500 bolnikih z ARDS so ugotovili, da je bil pljučni raztezni tlak najpomembnejši
dejavnik, ki je vplival na izhod zdravljenja; večjo umrljivost bolnikov, predihovanih z visokimi
končnimi inspiratornimi tlaki (tlak platoja), so ugotovili le pri bolnikih z visokimi razteznimi tlaki.
Obratno so zaščitno vlogo visokih vrednosti PEEP potrdili le pri bolnikih z nizkimi pljučnimi
razteznimi tlaki (pod 15 cm H2O). Raztezni pljučni tlak so v omenjenih raziskavah izračunali kot
razliko med tlakom platoja in PEEP, čeprav je pravi pljučni raztezni tlak v tem primeru
transpulmonalni tlak ob koncu vdiha, ki ga lahko ocenimo z merjenjem tlaka v požiralniku.
Izbira oblike umetnega predihavanja
Z analizo raziskav niso ugotovili pomembne razlike v izhodu zdravljenja, tveganju za pojav VILI ali
drugih razlik v fizioloških spremenljivkah (minutni volumen srca, izmenjava plinov) med različnimi
(volumsko oziroma tlačno nadzorovanimi) oblikami umetnega predihavanja.
Ciljna vrednost saturacije arterijske krvi s kisikom (SpO2) in delnega tlaka ogljikovega dioksida v
arterijski krvi (paCO2)
Pri umetnem predihavanju bolnikov z ARDS se priporoča ciljna vrednost nasičenosti kisika v
arterijski krvi, SpO2, od 88 do 95 odstotkov, saj pri bolnikih z višjimi vrednostmi SpO2 niso ugotovili
boljšega izhoda zdravljenja.
Uporaba zaščitne oblike umetnega predihavanja je pogosto povezana s pojavom hiperkapnije in
trenutno prevladuje mnenje, da so vrednosti paCO2 do 70 mmHg (9,2 kPa) z vrednostjo pH nad
7,20 varne v odsotnosti povišanega intrakranialnega tlaka ali popuščanja desnega srca. Ugodne
posledice povišanega paCO2 na arterijsko in tkivno oksigenacijo so posledica izrazitejše hipoksične
pljučne vazokonstrikcije, bronhodilatatornega učinka, povečanja minutnega volumna srca,
protivnetnega delovanja in pomika disociacijske krivulje hemoglobina v desno.
Vpliv umetnega predihavanja na pljučni krvni obtok in delovanje desnega srca
Pomemben del patofiziološkega dogajanja pri bolnikih z ARDS je razvoj pljučne arterijske
hipertenzije, ki lahko privede do obremenitve desnega srca in celo njegovega odpovedovanja.
Številne raziskave so ugotovile, da je stopnja pljučne arterijske hipertenzije pri bolnikih z ARDS
neodvisen napovedni dejavnik slabega izhoda zdravljenja. Na pljučni krvni obtok pri bolnikih z ARDS
lahko poleg osnovnega bolezenskega dogajanja vpliva tudi način umetnega predihavanja. Tako
nepredihanost pljuč kot prenapihnjenost alveolov povečata pljučno vaskularno rezistenco in s tem
pljučni arterijski tlak. Visoki inspiracijski tlaki lahko zaradi povišanih tlakov v alveolih popolnoma
prekinejo pretok krvi v pljučnih kapilarah in tako povišajo tlake v pljučnem krvnem obtoku med
vdihom. Visok tlak ob koncu vdiha oziroma visok raztezni pljučni tlak sta dejavnika tveganja za
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pojav popuščanja desnega srca. Na njegov pojav oziroma poslabšanje lahko vpliva tudi hiperkapnija
oziroma natančnejše acidoza, ki poveča pljučno vazokonstrikcijo. Tako so v raziskavah ugotovili štiri
glavne dejavnike tveganja za pojav akutnega pljučnega srca pri bolnikih z ARDS, in sicer pljučnico
kot vzrok ARDS, razmerje med delnim tlakom kisika in inspiracijsko koncentracijo kisika pod 150
mmHg, paCO2 nad 48 mmHg in pljučni raztezni tlak nad 18 cm H2O. Hkrati so ugotovili, da je pojav
akutnega popuščanja desnega srca pri bolnikih z ARDS in enim dejavnikom tveganja redek (pod 10
odstotki), da pa se pojavlja pri približno treh četrtinah bolnikov z vsemi štirimi dejavniki tveganja.
Zato je zelo pomembno, da pri bolnikih z najhujšimi oblikami ARDS spremljamo tudi delovanje
desnega prekata in prilagajamo parametre umetnega predihavanja tako, da sami ne povečamo
njegove obremenitve: prilagajamo vrednosti PEEP in dihalnega volumna tako, da ne presegamo
razteznega tlaka nad 18 cm H2O oziroma tlaka platoja nad 27 cm H2O, vzdržujemo zadostno
oksigenacijo in zmerno hiperkapnijo pod 48 mmHg (6,3 kPa). Če nam s prilagojenimi parametri
umetnega predihavanja ne uspe preprečiti razvoja popuščanja desnega prekata, je smiselno
uporabiti še druge načine zmanjšanja obremenitve desnega srca, kot sta predihovanje na trebuhu
in zunajtelesna podpora dihanju.
Zaključek
Zdravljenje ARDS temelji na zaščitni obliki umetnega predihavanja, ki ga prilagajamo vsakemu
bolniku posebej. Še zlasti pri hudih oblikah ARDS moramo biti pozorni tudi na delovanje desnega
srca in v teh primerih umetno predihavanje prilagoditi tako, da njegovega delovanja ne
poslabšamo. Kadar nam z načeli zaščitne oblike umetnega predihavanja ne uspe zagotoviti
zadostne izmenjave plinov oziroma preprečiti pojava akutnega pljučnega srca, je smiselno uporabiti
druge postopke zdravljenja hudih oblik ARDS.
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KAKO VENTILIRAM BOLNIKA S POVIŠANIM ZNOTRAJLOBANJSKIM TLAKOM?
Simon Dolenc, Primož Gradišek, Suada Fileković Ribarič
Izvleček
Cilja predihavanja bolnika s povišanim znotrajlobanjskim tlakom oziroma poškodovanca s hudo
možgansko poškodbo sta zagotavljanje dobre oksigenacije možganov in vzdrževanje normokapnije
ob hkrati čim nižjih intratorakalnih tlakih. Pri bolniku s hudo poškodbo glave in sočasno okvaro
pljuč se pojavi dilema, katera oblika umetnega predihavanja je primernejša – na možgane oziroma
na pljuča usmerjena oblika umetnega predihavanja. Ne glede na to, kako predihavamo, je pri teh
bolnikih potreben dober nadzor naših ukrepov – tako redne plinske analize arterijske krvi kot tudi
dodaten nevromonitoring.
Uvod
Med osnovne ukrepe zdravljenja poškodovanca s hudo možgansko poškodbo (ang. traumatic brain
injury, TBI) spada zagotavljanje ustreznega možganskega prekrvitvenega tlaka (ang. cerebral
perfusion pressure, CPP) in zadostne oksigenacije ter vzdrževanje normokapnije (ciljni paCO2 v
območju spodnjih še normalnih vrednosti). Ustrezna oksigenacija in normokapnija pomembno
prispevata k vzdrževanju primernega znotrajlobanjskega tlaka.
Omenjene cilje dosežemo z vzdrževanjem primerne minutne ventilacije ter zadostnim dodatkom
kisika v vdihanem zraku, hkrati pa želimo, da bi bili intratorakalni tlaki med umetnim
predihavanjem čim nižji. Pri bolnikih z aspiracijsko pljučnico, kontuzijami pljuč, nevrogenim
pljučnim edemom ali razvijajočo se akutno dihalno stisko odraslih (ang. acute respiratory disstress
syndrome, ARDS) je doseganje zastavljenih ciljev oteženo. Pri omenjenih entitetah se namreč
priporoča zaščitna oblika umetnega predihavanja – t. i. ang. »lung protective« predihavanje (nizek
inspiracijski dihalni volumen, Vt, visok končni ekspiracijski tlak, PEEP, permisivna hiperkapnija), ki
pa je v nasprotju z na možgane usmerjeno obliko umetnega predihavanja – t. i. ang. »brain
protective« ventilacijo (visok Vt, nizek PEEP oziroma brez (ang. zero) PEEP) – tabela 1.
Tabela 1: Razlike med t. i. »lung protective« in »brain protective« strategijo ventilacije
Umetno predihavanje

Predihavanje, ki ščiti možgane; Predihavanje, ki ščiti pljuča;
ang. »brain protective«
ang. »lung protective«

PEEP

nizek/ brez

visok

Dihalni volumen¸¸

velik

nizek

Permisivna hiperkapnija

ne

da

SpO2

> 95 %

85–90 %

Legenda: PEEP – pozitivni tlak na koncu ekspirija; SpO2 – zasičenost hemoglobina s kisikom v
arterijski krvi
Kako torej umetno predihavati bolnika s povišanim znotrajlobanjskim tlakom?
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Oksigenacija
Hipoksemija je pomemben dejavnik sekundarne možganske okvare. Povzroči vazodilatacijo
možganskega žilja in s tem povečanje pretoka skozi možgane (ang. cerebral blood perfusion, CBF).
Delni tlaki O2, ki jih srečamo v vsakdanji klinični praksi, imajo na CBF majhen vpliv, vse dokler delni
tlak kisika PaO2 ne pade pod 7,7 kPa oziroma SpO2 pod 90 odstotkov (slika 1). Pri poškodbi glave je
torej nujno zagotavljati dobro oksigenacijo, kar je v nasprotju s smernicami za zdravljenje ARDS, pri
katerih je še sprejemljiva SpO2 85–90 odstotkov.
Dihalni volumen in paco2
Med osnovne ukrepe zdravljenja poškodbe glave spada tudi vzdrževanje normokapnije oziroma
PaCO2 v območju spodnjih še normalnih vrednosti. Delni tlak CO2 je pomemben modulator
premera možganskih žil, a je žilje bolj kot na CO2 direktno občutljivo na spremembo zunajceličnega
pH (med PaCO2 2,66 in 8 je odnos med PaCO2 in CBF linearen) – slika 1.
Posledica prehitrega predihavanja, hiperventilacije, je vazokonstrikcija možganskega žilja s
posledičnim padcem ICP ter padcem CBF, kar lahko povzroči ishemijo. Zato je rutinska
hiperventilacija v prvih 24 urah po poškodbi glave, ko je CBF zmanjšan, kontraindicirana.
Kratkotrajna hiperventilacija je v prvih 24 urah po poškodbi upravičena samo v primeru kliničnih
znakov herniacije. Zmerna hiperventilacija (PaCO2 4,0–4,66 kPa) je del standardnih ukrepov za
zniževanje povišanega znotrajlobanjskega tlaka, poglobljena hiperventilacija (PaCO2 3,3–3,9 kPa)
pa del ekstremnih ukrepov.
Pri bolnikih s TBI in ARDS je treba najti ravnovesje med vzdrževanjem normokapnije s
predihavanjem, ki ščiti možgane (ang. brain protective), in permisivno hiperkapnijo s
predihavanjem, ki ščiti pljuča (ang. lung protective).

Slika 1:. Vpliv delnega tlaka O2, CO2 in srednjega arterijskega tlaka (MAP) na pretok krvi skozi
možgane (CBF)
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PEEP
Umetno predihavanje, ki ščiti pljuča (ang. »Lung protective«), lahko s permisivno hiperkapnijo
povzroči nastanek povišanega znotrajlobanjskega tlaka. Na drugi strani pa umetno predihavanje, ki
ščiti možgane (ang. »brain protective«), to je predihavanje z visokimi dihalnimi volumni, lahko
sproži nastanek z umetnim predihavanjem povzročene poškodbe pljuč (ang. volume acquired lung
injury, VALI).
PEEP izboljša oksigenacijo z rekrutiranjem atelektatičnih alveolov, povečanjem funkcionalne
rezidualne kapacitete in preprečevanjem atelektravme. Neposredna posledica povišanja PEEP je
povišanje intratorakalnega (intraplevralnega) tlaka, kar lahko vpliva na dvig ICP prek več
mehanizmov:




Neposreden prenos tlačnih sprememb iz prsne v lobanjsko votlino.
Zmanjšan venski odtok iz glave (↑ osrednji venski tlak in ↑ količina krvi v možganih → ↑
ICP).
Zmanjšan venski priliv v desno srce → ↓ minutni srčni volumen, ↓ srednji arterijski tlak
(MAP) → ↓ CPP. Znižanje CPP ob ohranjeni avtoregulaciji možganskega žilja vodi v
vazodilatacijo, povečanje krvi v možganih in povečanje ICP. Ob okvarjeni avtoregulaciji
padec CPP vodi v nezadostno prekrvljenost možganov s posledično ishemijo.

Kolikšen PEEP je varno uporabiti, je odvisno tudi od pljučne podajnosti. Pri bolnikih z normalno
pljučno podajnostjo je višji PEEP povezan s povečanjem intratorakalnega tlaka, manjšim dotokom
krvi v desni atrij, nižjim MAP in posledično motenim CPP. Pri bolnikih s slabo pljučno komplianco je
vpliv umetnega predihavanja na hemodinamiko manjši, saj je ob enakem PEEP porast
intratorakalnega tlaka manjši. Pri bolnikih s slabo pljučno podajnostjo torej lahko razmišljamo o
nastavitvi višjega PEEP seveda ob ustreznem nevromonitoringu.
Kolikšen PEEP je za posameznega bolnika še varen, je predmet številnih raziskav. McGuire je
ugotovil, da uporaba PEEP povzroči povišanje ICP, samo če je vrednost PEEP višja od ICP. Iz tega
izhaja, da je varno uporabiti PEEP, ki je nižji od ICP. Caricato je v svoji raziskavi pokazal, da pri slabi
podajnosti pljuč PEEP do 12 cm H2O ni imel vpliva na sistemsko hemodinamiko oziroma na ICP. Ob
aplikaciji PEEP več kot 5 cm H2O pri bolniku s poškodbo glave je priporočil dodaten
nevromonitoring (ICP in CPP). Mascia je raziskovala vpliv PEEP pri bolnikih s poškodbo glave in
ARDS. Kadar aplikacija PEEP povzroči alveolarno hiperinflacijo in posledično povišanje PaCO2 zaradi
povečanja mrtvega prostora, ICP poraste. Če z aplikacijo PEEP dosežemo ponovno predihanost prej
nepredihanih alveolov, se šant zmanjša, oksigenacija izboljša in izplavljanje CO2 pospeši.
Vedno ko pri bolniku s poškodbo glave in oteženim umetnim predihavanjem uporabimo PEEP, višji
od 5 do 10 cm H2O, torej potrebujemo dodaten nadzor možganov (vsaj ICP in CPP). Pri bolnikih z
ARDS je cilj nastaviti PEEP ravno nad spodnjo točko preloma (ang. lower inflection point) na krivulji
tlak-volumen. Pri izbiri optimalnega PEEP si lahko pomagamo z merjenjem tlaka v požiralniku, ki je
približek intratorakalnega tlaka. PEEP nastavimo tako, da je med izdihom tlak v dihalih za 1–2 cm
H2O višji od izmerjenega tlaka v požiralniku. Tako ostajajo alveoli tudi med izdihom odprti.
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Nadzor možganov med mehansko ventilacijo pri TBI
Standardno nadzorujemo ICP in CPP, vse pogosteje pa tudi delni tlak kisika v možganih (PbtO2).
Invazivni nadzor oksigenacije možganov je nujen pri bolnikih z moteno funkcijo pljuč (oksigenacija,
ventilacija). Dodatne možnosti nadzora so še merjenje lokalnega pretoka krvi skozi možgane (CBF –
Hemedex), merjenje nasičenosti krvi v notranji jugularni veni (SjvO2) in neinvazivno merjenje
oksigenacije možganov z bližnjo infrardečo spektroskopijo (ang. near infrared spectroscopy, NIRS).
Med zmerno in poglobljeno hiperventilacijo je poleg spremljanja ICP treba nadzorovati tudi PbtO2
(elektroda LiCOX), saj na ta način hitro zaznamo tkivno hipoksijo, ki je posledica vazokonstrikcije
možganskega žilja ob hipokapniji.
Ob višanju PEEP spremljamo ICP. Če ICP porašča čez še sprejemljive vrednosti, višanja PEEP ne
nadaljujemo.
Dodatne možnosti
Če z zgoraj navedenimi ukrepi ne dosežemo zastavljenih ciljev, razmišljamo o kateri izmed
nekonvencionalnih oblik predihavanja oziroma dodatnih možnostih ukrepanja.
Dodajanje dušikovega oksida (NO) v vdihano dihalno mešanico je pri bolniku s poškodbo glave
varno. NO povzroči vazodilatacijo v ventiliranih predelih pljuč in tako izboljša ujemanje med
ventilacijo in perfuzijo ter tako izboljša oksigenacijo.
Visokofrekvenčno oscilacijsko predihavanje (HFOV) izboljša oksigenacijo pri bolnikih z ARDS. HFOV
povzroči zmanjšanje srčnega minutnega volumna s povečanjem osrednjega venskega tlaka, kar
vpliva na CPP in ICP. Pri HFOV je izplavljanje CO2 nepredvidljivo, zato so potrebne pogoste meritve
PaCO2. Ta oblika ventilacije se zato pri poškodbi glave redko uporablja.
Tlačne oblike predihavanja (tlačno predihavanje na dveh nivojih, BiLevel, predihavanje s tlačnim
zmanjševanjem, ang. airway pressure release ventilation APRV) sicer lahko izboljšajo oksigenacijo,
vendar se lahko minutna ventilacija nepredvidljivo zmanjša ob zmanjšani podajnosti respiratornega
sistema oziroma ob povečani upornosti v dihalnih poteh. Zato je izbirna oblika ventilacije pri
bolniku s poškodbo glave volumsko vodena ventilacija, s katero ves čas zagotavljamo zadostno
minutno ventilacijo. Če se odločimo za katero od tlačnih oblik umetnega predihavanja, so
priporočene pogostejše plinske analize arterijske krvi in spremljanje CO2 v izdihanem zraku.
Uporaba zunajtelesnega odstranjevalca CO2 (ang. extracorporeal CO2 odstranjevanje, ECCO2R) in
zunajtelesne membranske oksigenacije (ang. extracorporeal membrane oxygenation, ECMO) pri
bolnikih s TBI je malo raziskana. Obstajajo namreč pomisleki glede varnosti, saj te naprave
zahtevajo aplikacijo heparina, kar je pri TBI kontraindicirano, poleg tega lahko pride tudi do okvare
funkcije trombocitov in trombocitopenije. Novejši ECCO2R se lahko uporabljajo brez sistemskega
dodatka heparina, saj so komponente sistema prevlečene s heparinom.
Lega pacienta na trebuhu (proniranje) izboljša ujemanje med ventilacijo in perfuzijo brez
dokazanega vpliva na izboljšano preživetje pri bolnikih z ARDS. Ta lega lahko pri bolniku povzroči
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nekontroliran porast ICP. Ob obračanju bolnika na trebuh lahko dislociramo ali izvlečemo elektrodo
ICP. Vsaj pri bolnikih s poškodbami frontalno je lega pacienta na trebuhu kontraindicirana.
Zaključek
Cilja umetnega predihavanja bolnika s povišanim znotrajlobanjskim tlakom oziroma poškodovanca
s hudo možgansko poškodbo sta zagotavljanje dobre oksigenacije možganov in vzdrževanje PaCO2
v spodnjem še normalnem območju ob hkrati čim nižjih intratorakalnih tlakih.
Medtem ko se pri bolniku z zdravimi pljuči odločimo za na možgane usmerjeno umetno
predihavanje, se pri bolniku s sočasno okvaro pljuč pojavi dilema, katera oblika umetnega
predihavanja je primernejša – na možgane oziroma na pljuča usmerjena oblika umetnega
predihavanja
Ne glede na to, kako predihavamo, je pri teh bolnikih potreben dober nadzor naših ukrepov – tako
redne plinske analize arterijske krvi kot tudi dodaten nevromonitoring.
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KAKO VENTILIRAM BOLNIKA S POVIŠANIM INTRAABDOMINALNIM TLAKOM?
Adela Stecher, Tomislav Mirković
uIzvleček
Povišan intraabdominalni tlak spremeni mehaniko dihalnega sistema tako, da poveča njegovo
elastičnost, zmanjša difuzijsko kapaciteto pljuč in lahko privede tudi do nastanka desno-levih
pljučnih obvodov. Vse to vodi v akutno dihalno stisko s potrebo po umetnem predihavanju. Poznati
je treba patofiziološke posledice tega procesa in ukrepe, kako takega bolnika čim varneje umetno
predihavati.
Uvod
Intenzivna hidracija bolnika, obsežne abdominalne operacije, pankreatitis, ileus, retroperitonealni
hematom, huda sepsa, hude opekline, politravma in predihavanje z visokimi vrednostmi
pozitivnega tlaka ob koncu izdiha (ang. positive end expiratory pressure, PEEP) ter velikimi
dihalnimi volumni lahko privedejo do povišanega intraabdominalnega tlaka (IAT). IAT, ki je višji od
12 mmHg, imenujemo intraabdominalna hipertenzija (IAH), če je višji od 20 mmHg, pa abdominalni
kompartment sindrom (ang. abdominal compartment sindrom, ACS). IAH negativno vpliva tako na
intraabdominalne organe kakor tudi na kardiovaskularni sistem, centralni živčni sistem, na ledvice
in na dihalno funkcijo. Po navedbah iz literature naj bi imelo IAH kar od 30 do 80 odstotkov kritično
bolnih. Privede lahko do akutne dihalne stiske in večorganske odpovedi (ang. multiple organ
failure, MOF), kar predstavlja glavni vzrok umrljivosti bolnikov na oddelkih intenzivne medicine
(OIM). Svetovno združenje za abdominalni kompartment sindrom (WSACS) priporoča merjenje IAT
pri vseh bolnikih ob sprejemu na OIM in kontinuirano merjenje pri tistih, ki imajo vsaj dva
dejavnika tveganja za razvoj IAH. Zlati standard merjenja IAT predstavlja indirektna metoda preko
urinskega katetra v sečnem mehurju.
Osnove patofiziologije povišanega IAT
Ob povišanem IAT se ta preko diafragme prenaša na prsni koš, kar privede do rigidnosti toraksa,
kompresije pljuč in povišanega tlaka v dihalnih poteh. Posledično je zaradi tega zmanjšana totalna
pljučna kapaciteta (TLC), podajnost celotnega dihalnega sistema (CRS), pljučna podajnost (CL) in
podajnost prsne stene (CCW). Santos et al. in Quintel et al. opisujeta, da IAH ob že prisotni okvari
alveolokapilarne membrane (ang. acute respiratory distress syndrome, ARDS) pospeši okvaro pljuč,
povečuje pljučni edem, preprečuje limfatično drenažo iz pljuč in povečuje intratorakalni pritisk, kar
privede do atelektaze pljuč in oslabljene mehanike dihanja ter izmenjave plinov. Poznavanje
učinkov povišanega IAT na dihalni sistem pri bolnikih, ki so umetno predihavani, je izredno
pomembno, saj je zaradi tega treba parametre ventilacije prilagoditi. Predvsem velja to za
vrednosti PEEP, saj se ta prenaša na abdomen in lahko pri določenih vrednostih povzroča dodatno
povišanje IAT. Na podlagi številnih študij pri bolnikih z ARDS, ki ga spremlja IAH, Pelosi et al.
priporoča, a) da se opravljajo meritve IAT, požiralničnega tlaka (Peso) in hemodinamskih
spremenljivk; b) da se bolnike mehansko predihava z zaščitnimi dihalnimi volumni, izvaja odpiralne
manevre ter uporablja vrednosti PEEP, pri kateri sta PC in RSC najboljši; c) da naj bodo bolniki
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globoko sedirani, lahko kratkotrajno tudi mišično relaksirani; d) da se opravi operativna
dekompresija trebušne votline pri bolnikih s hudim ACS.
Požiralnični tlak (Peso)
Ferron et al. priporoča pri bolnikih s povišanim IAT merjenje Peso, saj imajo njegove vrednosti
diagnostični in terapevtski pomen. S Peso je mogoče razlikovati, ali gre pri bolniku za rigidnost
prsnega koša ali pljuč. V študijo so vključili 27 bolnikov z akutno dihalno stisko, ki so bili na volumski
kontrolirani mehanski ventilaciji, s PEEP med 3 in 12 cm H2O. Bolnikom so merili IAT, Peso in tlak v
dihalnih poteh (PAW) v statičnih in dinamičnih pogojih ter izračunavali CRS, CL in CCW. Od vseh
vključenih je imelo deset bolnikov IAT > 12 mmHg. Ugotovili so, da je bila CCW (upoštevajoč
dinamični Peso, ki predstavlja razliko med požiralničnim tlakom na koncu vdiha in izdiha) pri bolnikih
z IAH značilno nižja kot pri tistih brez IAH, medtem ko bili CRS in CL nespremenjeni. Pri šestih
bolnikih, predihavanih s PEEP > 10 cm H2O, tlak v abdomnu in prsnem košu ni bil značilno višji v
primerjavi z bolniki s PEEP < 10 cm H2O.
Pozitivni tlak na koncu izdiha (PEEP)
Regli et al. je na živalskem modelu z akutno pljučno okvaro in IAH ugotovil, da so imele živali, ki jih
je ventiliral z zmerno visokim PEEP (= 0,5 IAT), povečan pljučni volumen ob koncu izdiha, boljšo
oksigenacijo, manjši pljučni D-L obvod, mrtvi prostor in elastičnost stene prsnega koša (ECW). Ob
ventilaciji z visokim PEEP (= IAT) je zaznaval znatno zmanjšan minutni volumen (MV) srca. Poleg
tega po ugotovitvah Staffieri et al. visoki PEEP ob prisotni IAH znatno poveča plevralni pritisk in
onemogoča limfno drenažo. Študije so dokazale, da je optimalni PEEP tisti, pri katerem sta CRS in
CL najboljša. S pomočjo transpulmonalnega tlaka je Talmore s sodelavci opisal postopek določitve
velikosti PEEP tako, da ima PTP na koncu izdiha pozitivne vrednosti (slika 1). V tej randomizirani
kontrolni raziskavi, ki so jo naredili na 61 bolnikih z ARDS, je primerjal nastavitve PEEP s pomočjo
tabel ARDSnet PEEP/ FiO2 in s pomočjo tlaka v požiralniku tako, da ima PTP ob koncu izdiha vrednosti
med 0 in 10 cm H2O. Ugotovil je, da so bolniki, pri katerih je določil PEEP glede na pozitivno
vrednost PTP ob koncu izdiha, imeli v primerjavi s kontrolno skupino statistično značilno višji PEEP,
PTP, oksigenacijski indeks (PaO2/ FiO2), CRS in boljše preživetje.
Odpiralni manevri
Odpiralni manever (ang. recruitment maneuver, RM) predstavlja dinamičen proces prehodnega
povišanja PTP in ima pri bolnikih z ARDS ugoden učinek na dihalno funkcijo. Ob prisotni IAH in
povečani ERS mora biti PTP med RM dovolj visok, da bo dosežen tlak zmožen razpreti atelektatične
predele. Ko se kolabirani alveoli odprejo, se poveča volumen pljuč ob koncu izdiha (poveča se FRC),
izboljša se izmenjava plinov in s tem tudi zmanjša možnost razvoja od ventilatorja sprožene pljučne
okvare (ang. ventilator-induced lung injury, VILI). Gattinoni et al., Kloot et al. in Riva et al. so
dokazali, da je učinek PEEP na alveolarni recruitment učinkovitejši pri bolnikih z zunajpljučnim
ARDS v primerjavi s pljučnim ARDS. Ornellas et al. je proučeval vpliv RM pri zmernem in hudem
ARDS. Ugotovil je, da se po manevru pri obeh skupinah izboljša pljučna mehanika ter zmanjša
obseg atelektatičnih območij.
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Slika 1: Zapis tlakov v dihalnih poteh (PAW), v požiralniku (PESO) in njihova razlika, kar predstavlja
transpulmonalni tlak (PTP). S puščicama je označena zapora ob koncu izdiha (end exp) in ob koncu
vdiha (end insp). Kljub visokemu PEEP je PTP ob koncu vdiha znašal 12 cm H2O in ob koncu izdiha 4
cm H2O (pozitivni tlak zagotavlja odprta pljuča), tako da je razlika teh dveh statičnih tlakov ('driving
pressure' je 8 cm H2O) še vedno v varnem območju, tj. pod 15 cm H2O.
Vendar RM pri hudi okvari, ki jo spremlja alveolarni edem, privede do hiperinflacije, do vnetnega in
fibroznega odgovora pljučnega tkiva. S študijami je dokazano, da je učinek RM boljši pri bolniku,
ležečem na trebuhu, kot bolniku, ležečem na hrbtu. Pri trebušni legi se PTP v dorzalnih predelih
pljuč poveča, odprejo se alveole in izboljša se izmenjava plinov. RM se izvaja na različne načine.
Razdelimo jih na manevre z nenadnim in postopnim rekrutacijskim postopkom (slika 2). Med prve
spada aplikacija enkratnega globokega vdiha (angl. sigh) in aplikacija zadržanega vdiha na tlak 35–
40 cm H2O za 40 sekund (slika 2a), med druge pa postopno višanje maksimalnega inspiratornega
tlaka in PEEP ob stalni razliki vsaj 15 cm H2O (slika 2b). Oboji izboljšajo oksigenacijski indeks in
mehaniko dihalnega sistema, medtem ko sta pri stopenjskih vpliva na hemodinamiko in vnetni
vpliv na pljučno tkivo manjša. Navkljub intenzivnemu raziskovanju optimalna metoda RM in
priporočila še niso potrjeni. Zato je izbor odvisen od kliničnega stanja. S postopnim zniževanjem
PEEP je treba določiti tisto vrednost le-tega, ki bo po manevru ohranjal alveole odprte. Vrednost
PTP je vodilo pri izboru ustreznega PEEP.
Dihalni volumen (VT)
Kot trdi Putensen et al., zaščitna ventilacija z nizkimi VT (6 ml/kgtt) in plato tlakom v dihalnih poteh
(PPLAT), nižjim od 30 cm H2O, izboljša preživetje pri bolnikih z ARDS. Čeprav novejše študije
(»Supernova« Ranieri M et al.) kažejo, da se tudi tukaj predvsem pri mejnih bolnikih (PPLAT okoli 30
cm H2O ob VT 6 ml/kgtt) kažejo znaki VILI. Po drugi strani pa lahko privede nizek dihalni volumen
pri ARDS, ki ga spremlja IAH, do alveolarnega sesedenja. Ob IAH je PTP v vdihu običajno znižan
zaradi pritiska diafragme navzgor. Zato je učinek dihalnega volumna odvisen od stopnje IAH. Santos
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et al. je v svoji raziskavi ugotovila, da tako akutna zunajpljučna kot pljučna okvara privedeta ob
prisotni IAH do povečane ECW in povišanih vrednosti prokolagena III, interlevkina 1 (IL1) in 6 (IL6)
ter kaspase 3. Medtem ko so visoki dihalni volumni (10 ml/kgtt) pri ekstrapulmonalni akutni pljučni
okvari in IAH zmanjšali atelektazo in vnetni odgovor pljuč ter povišali končni inspiratorni PTP, so pri
pulmonalni akutni pljučni okvari vplivali na povišanje vrednosti vnetnih biomarkerjev.

Slika 2: Prikaz odpiralnega manevra z nenadnim (zgornji diagram) in postopnim (spodnji diagram)
rekrutacijskim postopkom
Ventilacija pri zmerni pljučni okvari in sočasni intraabdominalni hipertenziji
Santos et al. je proučevala vpliv tlakovne kontrolirane ventilacije (ang. pressure-controlled
ventilation, PCV) in tlakovne podporne ventilacije (ang. pressure support ventilation, PSV) na pljuča
pri zmerni ekstrapulmonalni akutni pljučni okvari ob prisotni IAH. Obe skupini sta imeli PEEP 5 cm
H2O in dovajani tlak naravnan tako, da je dihalni volumen dosegal 6 ml/kg telesne teže. Ugotovila
je, da je bil pri PSV srednji tlak v dihalnih poteh nižji kot pri PCV, prav tako so bile nižje vrednosti
biomarkerjev vnetja pljuč (interlevkina 6) in fibrinogeneze (prokolagen III). Pri PSV je bilo zaznati
manjši kolaps alveol, manj intersticijskega edema in alveolarne okvare ter povečanje vrednosti
surfaktant proteina B v primerjavi s PCV. Rafiei et al. zaključuje, da ima ventilacija s kontinuiranim
pozitivnim tlakom v dihalnih poteh (ang. continuous positive airway pressure, CPAP) najmanjši
vpliv na povišanje IAT, sledi predihavanje z bifaznim pozitivnim tlakom v dihalnih poteh (ang.
biphasic positive airway pressure, BIPAP) predvsem zaradi najvišjega tlaka v vdihu (Pinsp, peak
inspiratory pressure). Največji vpliv na IAT pa ima sinhronizirano občasno mandatorno
predihavanje (ang. synchronize intermittent mandatory ventilation, SIMV) predvsem zaradi
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najvišjega pretoka. Zato predlaga, če je le mogoče, da se bolnike, ki jim preti nevarnost IAH,
predihuje z načinom CPAP. Ob tem naj bi, kakor zatrjuje Puiac et al., preprečevali povišanje IAT s
PEEP, ki ne presega 10 cm H2O, in majhnimi dihalnimi volumni.
Zaključek
Najboljši način ventilacije bolnikov z akutno pljučno okvaro in sočasnim IAH še ni do popolnosti
raziskan. Medtem ko nekateri avtorji zagovarjajo ugoden vpliv višjih vrednosti PEEP pri ventilaciji
bolnikov z akutno pljučno okvaro ob prisotni IAH, drugi menijo, da imajo visoke vrednosti PEEP
negativni učinek na kardiovaskularni sistem, ki je večji kot njegovi pozitivni vplivi. Dejstvo je, da je
treba pri ventilaciji bolnikov upoštevati tako stopnjo pljučne okvare kot stopnjo povišanega IAT ter
ventilacijo prilagoditi trenutnemu kliničnemu stanju v okviru za sedaj veljavnih priporočil.
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KAKO VENTILIRAM BOLNIKA Z AKUTNO NEVROLOŠKO OKVARO?
Viktor Švigelj
Izvleček
Približno 20 odstotkov bolnikov, ki potrebujejo mehansko predihavanje, ima nevrološko obolenje.
Potrebno je razumevanje patologije bolezni, ki nas nato vodi v razmišljanje, kdaj in kako mehansko
predihavati take bolnike, da preprečimo tako sekundarne okvare ali poslabšanje primarne okvare
možganov ali perifernega živčnega sistema kot sprožitev sistemskih zapletov le-teh. Razumeti
moramo oceno hitrosti in oceno primernosti predihavanja, ki temelji predvsem na patologiji
osnovne nevrološke bolezni. Ne nazadnje in ne nepomembno pa moramo že na začetku razmišljati
o dolžini umetnega predihavanja in tudi druge posege prilagoditi temu (npr. traheotomija), da po
nepotrebnem ne podaljšujemo umetnega predihavanja in ekstubacije.
Uvod
Okoli 20 odstotkov bolnikov, ki potrebujejo mehansko predihavanje (UP), oboli zaradi disfunkcije
nevrološkega sistema. Indikacija za UP je patologija ali kombinacija več njih, ki povzročijo izgubo
dihalnega avtomatizma, disfunkcijo pljučne podajnosti, ali je vzrok motnja zavesti, odpoved dihanja
zaradi motnje perifernega živčevja, prav tako pa okvare nadzornih centrov v podaljšani hrbtenjači.
Potreba po UP se lahko pri nevrološkem bolniku (NB) pojavi tudi zaradi posledic aspiracije želodčne
vsebine in posledične pljučnice, nevrogenega ali kardiogenega pljučnega edema, pnevmotoraksa
itd.
Razumevanje patofiziologije pri bolnikih z nevrološkimi obolenji, ki zahtevajo UP, nakazuje tudi
potrebo po različnih oblikah UP. Nobena oblika UP v literaturi nima prednosti. Če je bolnik
sposoben sodelovati pri dihanju, imajo verjetno prednost tlačne oblike UP.
Nevrološke motnje, ki zahtevajo mehansko predihavanje
Normalen dihalni ritem je odvisen od usklajenih sprememb rafalne aktivnosti dihalnih nevronov
omrežja osrednjega generatorja. Nadzorujejo periodično aktivnost bulbarnih in hrbtenjačnih
motoričnih nevronov. Usklajenost je pomembna za dihanje, govor, požiranje, kašljanje ali bruhanje.
V tabeli 1 so prikazane vodilne motnje, ki zahtevajo UP in so posledica primarne ali sekundarne
okvare živčevja in/ali sistemskih zapletov.
Začetek UP nevrološkega bolnika (NB) temelji na ustreznem in zgodnjem prepoznavanju dihalno
ogroženega bolnika, čemur morata slediti hitra ocena dihalne poti in hitra ter varna zaščita dihalnih
poti. Klinične značilnosti, ki nam lahko pomagajo, vključujejo frekvenco dihanja (FD) (npr. < 6 ali >
30 vdihov na minuto), uporabo pomožnih dihalnih mišic, širjenje nosnic, ugrezanje juguluma,
paradoksno dihanje in obdobja apnej (A). Te znake preverimo tudi z laboratorijskimi parametri, kot
so vitalna kapaciteta (VK), dihalni volumen (DV), negativna inspiratorna sila, forsirani iztisni
volumen in minutni DV, s preprosto oceno DV (npr. štetje v enem vdihu do dvajset) ter s plinsko
analizo arterijske krvi. Pri določenih boleznih (npr. živčno-mišične bolezni) ne zadošča samo
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enkratna meritev, temveč jih je treba ponavljati zaporedoma, da lahko ocenimo napredovanje
stiske in se pravočasno odločimo za UP.
Okvara možganov

Motnja zavesti (po glasgowski točkovni lestvici za nezavest ≤ 8)
Poškodba mostiča ali podaljšane hrbtenjače
Povišan znotrajlobanjski tlak zaradi pritiska na možgansko deblo
Lezije, ki zmanjšajo podajnost znotrajlobanjskega prostora (npr. tumorji)
Disfunkcija možganskih živcev in možganskega debla
Znotrajmožganska, znotrajlobanjska ali znotrajventrikularna spontana
krvavitev
Razsežna ishemična možganska kap
Tromboza možganskih ven in možganskih sinusov
Difuzna motnja možganske funkcije (npr. encefalopatija, encefalitis in/ali
meningitis, epilepsija)
Sindrom hipo- ali hiperventilacije
Vaskulitis možganskih žil
Smrt možganov

Okvare hrbtenjače

Kompresivne mielopatije (npr. anomalije kraniocervikalnega stika, intra- in
ekstramedularni tumorji)
Poškodba hrbtenjače visoko v vratnem predelu
Nekompresivne mielopatije (npr. multipla skleroza in druge
demielinizacijske bolezni, transverzni mielitis, okužbe, vaskulitis žil
hrbtenjače, degenerativne bolezni hrbtenice, pomanjkanje vitamina B12,
vitamina E itd.)

Motnje perifernega Vnetne poliradikulopatije (npr. Guillain-Barrejev sindrom)
živčnega sistema
Miastenija gravis
Bolezen motoričnega nevrona
Bolezni mišic (pridobljene, prirojene)
Lambert-Eatonov miastenski sindrom
Botulizem
Parkinsonska kriza
Nevrolpetični maligni sindrom
Tabela 1: Okvare živčevja in motnje dihanja
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Dihalni nadzor in posledice motnje kontrolnih mehanizmov po možganski kapi (MK)
Metabolično (avtomatsko) dihanje je homeostatski mehanizem. Takšen avtomatski nadzor se izvaja
na območju dorzolateralnega tegmentuma mostiča in podaljšane hrbtenjače. Nekatere oblike
motnje dihanja so lahko tudi anatomsko diagnostične. Bolnik zadrži svoj dihalni vzorec, dokler je
buden, medtem ko se med spanjem nenadoma in progresivno zmanjšata DV in FD. Primarna
centralna nevrogena hiperventilacija je sicer redko stanje, običajno po MK. Zanjo je značilna hitra,
neprekinjena hiperventilacija (posledica je alkaloza, visoka koncentracija O2 in nizka CO2). Sicer je
po MK hiperventilacija pogost problem, vendar ne kot neposredna posledica okvare osrednjega
živčevja, temveč intrinzične okvare pljuč (npr. nevrogeni pljučni edem, aspiracija itd.). Pri
obojestranski okvari tegmentuma mostiča se lahko pojavi t. i. apneustična motnja dihanja v spanju,
ki se kaže kot krčevito dihanje s polnimi vdihi z daljšimi premori dihanja in nato izmenične kratke
prekinitve med vdihom in izdihom. Za ataktično dihanje je značilen popolnoma nereden dihalni
cikel različnih FD in DV, med katerimi se izmenjujejo intervali apneje. Ta motnja je povezana z
okvaro podaljšane hrbtenjače in lahko hitro vodi v apnoično neodzivno komo. Pred tem se lahko
pojavi tudi nezadržno kolcanje. Hoteno dihanje deluje v času budnosti in je vključeno v modulacijo
dihanja. Ta kontrola ne obstaja v spanju (morda deluje v fazi spanja REM (ang. rapid eye
movement) pri kaotični obliki dihanja). Če nastane bilateralna okvara kortikospinalnih ali
kortikobulbarnih poti (npr. okvara obeh možganskih hemisfer, okvara mostiča, pri kateri nastane t.
i. »zaklenjeno stanje«), lahko pride do t. i. apraksije dihanja. Bolnik ni sposoben hotnega globokega
vdiha. Pogost in dobro poznan vzorec motnje dihanja je t. i. Cheyne-Stokesovo dihanje (CSD), vzrok
tega je lahko tudi posledica popuščanja srca. Za CSD je značilno postopno globlje in včasih hitrejše
dihanje, ki mu sledi postopno zmanjšanje in začasno prenehanje dihanja.
Respiratorna nihanja so povezana s faznimi spremembami v pretoku krvi skozi možgane,
znotrajlobanjskega tlaka, arterijske in alveolarne koncentracije O2 in CO2, prav tako pa stopnje
budnosti in velikostjo zenic. Raziskave kažejo na pogostnost pojava take motnje dihanja pri celo 50
odstotkih bolnikov po supratentorialni MK, pa tudi pri infratentorialni MK. Ker se med tako obliko
dihanja pojavi v določeni fazi hipoperfuzija, je to ogrožajoč dejavnik za povečanje infarktne skorje
in zmanjšanje ugodne penumbre možganskega tkiva, ki je ogroženo.
Limbično (čustveno) dihanje pomeni zaščito dihalne modulacije med čustvenimi dražljaji tudi, če
odpove zaradi npr. MK voljna kontrola dihanja. To pomeni, da je descendentni limbični vpliv na
avtomatsko dihanje anatomsko in funkcionalno neodvisen od hotnega dihalnega sistema.
Descendente poti se nahajajo v tegmentumu mostiča ali njegovi lateralni bazi. Ob okvari tega
predela se lahko pojavi tudi motnja dihanja v povezavi z emocijami.
Vzdrževanje in načini umetnega predihavanja
Izbira ustreznega načina UP NB zahteva natančno razumevanje različnih načinov UP ter njegove
učinke na obolenje možganov, hrbtenjače in perifernega živčnega sistema. Potrebno je osnovno
razumevanje DV, tlaka, časa in sprožilca predihavanja, da razumemo pravilno izbiro ventilacijskih
načinov v različnih podskupinah NB. Izbira načina UP pri NB v veliki meri določata mesto lezije in
resnost okvare, ki jo povzroča. Za lažje razumevanje so v tabeli 2 navedene nekatere oblike UP.
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Oblika UP

Opis

CMV – volumsko Vse
vdihe
proži
ventilator;
kontrolirana
prednastavljen je DV in frekvenca
oblika
kontroliranih vdihov.

Kontrolirana
oblika UP

Podporna
oblika UP

PVC – tlačno
kontrolirana
oblika

Tlačno omejen in časovno določen čas
vdiha in izdiha

ACV – asistirano
kontrolirana
oblika

Vdih sproži bolnik; če ni sprožitve,
aparat za UP sproži prednastavljen DV.

SIMV/PS
–
sinhronizirana
intermitentna
mandatorna
oblika

Zagotovljena
možnost
spontanega
dihanja bolnika brez pomoči aparata;
obvezna
zagotovitev
ustreznega
minutnega volumna, ki je sinhronizirana
z bolnikovimi spontanimi vdihi in
prednastavljenim dihalnim volumnom
ter
določena
s
prednastavljeno
frekvenco vdihov; prednastavimo lahko
tudi tlačno podporo spontanemu vdihu
bolnika.

MMV – minutna Oblika, ki dopušča povsem spontano
mandatorna
dihanje bolnika, pri čemer je
prednastavljen zaželen minutni volumen
ventilacija
dihanja.

Uporabnost
Primerna
začetna
oblika
UP
pri
komatoznih bolnikih,
bolnikih z okvaro
hrbtenjače
ali
perifernega živčevja

Uporabno pri poskusu
odklapljanja od UP, ko
to zagotavlja stanje
bolezni bolnika.

Primerna oblika pri
odklapljanju bolnika
od UP

PCV – tlačna
podporna oblika

Vdih sproži samo bolnik, aparat mu
pomaga s tlačno, omejeno podporo.

CPAP
neprekinjena
oblika
predihavanja
enakim
pozitivnim
tlakom

Vse vdihe naredi bolnik sam; izmenjava
plinov
poteka
pri
konstantnem
prednastavljenem tlaku.

Uporabna tudi za
neinvazivno
obliko
UP.

APAP
– Vse vdihe naredi bolnik sam; izmenjava
neprekinjena
plinov poteka pri spreminjajočem
oblika
prednastavljenem tlaku.
predihavanja s
spreminjajočim
pozitivnim
tlakom

Primerna oblika za
npr. bolnike po MK v
podaljšani hrbtenjači

–
z

Tabela 2: Nekatere osnovne oblike UP, UP – mehansko predihavanje; DV – dihalni volumen; MK –
možganska kap
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Okvara polobel velikih možganov in okvara možganskega debla
MK lahko povzroči motnje dihanja tako, da nastane motnja generiranja dihanja v osrednjem
živčnem sistemu s sistemom zapore spodnjega dihalnega trakta, ki vodi v zmanjšan dihalni pogon
ali povzroči bulbarno šibkost, kar lahko privede npr. do aspiracije. Po MK se pojavijo različne vrste
motenj dihanja. Čeprav je anatomsko pogosto na začetku bolezni težko določiti točno lokacijo
lezije, klinična slika in natančna diagnoza dihalne stiske vseeno zahtevata zgodnji terapevtski poseg
v smislu nadzorovanega MP. Progresivne in destruktivne lezije praktično ne povzročijo sicer tako
dramatične klinične slike, pri čemer ima verjetno zelo pomembno vlogo plastičnost živčnega
sistema za nadzor dihanja (prilagajanje). Tako morda tudi ni funkcionalnih posledic, medtem ko
akutna, lahko tudi diskretna destrukcija v istem sistemu (vidna na natančnem
magnetnoresonačnem posnetku; slika 1), brez možnosti prilagajanja, povzroči ekstremno težko
obliko dihanja.

Slika 1: Ishemična možganska kap v desnem delu podaljšane hrbtenjače s posledično motnjo
dihanja , Legenda: D – desno
Na tak način lahko nastane kronična posledica, kot je centralna apneja med spanjem, ki se razlikuje
od obstruktivne apneje, ker je povezana z odsotnostjo dihalnega napora. Med te spada tudi oblika
CSD. Te osebe potrebujejo za čas spanja MP. Vendar je pri bolnikih po MK pogosto pridružena še
motnja požiranja, zato je zanje primernejši MP preko traheostome (zaščita dihalne poti pred
aspiracijami). Zanje je tudi primernejša oblika MP s pomočjo prilagodljivega kontinuiranega
pozitivnega tlaka, še posebno če je prisoten CSD.
Okvara hrbtenjače
Lezije hrbtenjače, še posebno poškodbe hrbtenjače, predstavljajo edinstveno težavo pri MP. Lezije
na nivoju C5 ali višje običajno povzročijo popolno paralizo freničnih in medkostnih živcev in tako
zahtevajo dolgotrajno obdobje nadzorovanega MP in zgodnjo traheostomo. Medtem ko lezije pod
nivojem C5 kažejo spremenljiv potek z visoko pojavnostjo dihalne odpovedi z zakasnjenim
začetkom, ki se običajno pripisuje številnim vzrokom (npr. utrudljivost mišic, aspiracijska pljučnica,
atekelaze, slabo izkašljevanje). Mehanizmi za to so verjetno nenadno poslabšanje, ki vključuje hitro
širitev lezije in celično degeneracijo. Izboljšanje dihalne funkcije včasih zaznamo nekaj tednov po
pojavu primarne okvare, verjetno zaradi razvoja spastičnosti interkostalnih mišic, kar ugodno vpliva
90

Šola intenzivne medicine 2017: Mehanska ventilacija in hemodinamska nestabilnost

na mehaniko pljuč. Tako bolniki s poškodbo hrbtenjače kasneje potrebujejo nadzorovano, v
nekaterih primerih pa tudi samo podporno obliko MP.
Živčno-mišične bolezni
Zahteve za MP pri bolnikih z živčno-mišičnimi boleznimi (bodisi akutnimi, kroničnimi ali kronično
progresivnimi), kot je npr. vnetna polinevropatija ali bolezen živčno-mišičnega stika, so zelo
specifične. Upoštevati je treba, da lahko te bolezni postopno privedejo do dihalne stiske, lahko pa
ta nastane tudi nenadoma. Praviloma gre v začetni fazi dihalne stiske za hiperkapnično dihalno
odpoved, kasneje asfiktično (najprej začetna kompenzacijska faza dihanja, ki ji sledi dihalni kolaps).
Zaradi tega je potrebno natančno klinično (štetje do 20 v enem vdihu; ponavljanje testa) in
laboratorijsko spremljanje (kontinuirano spremljanje samo saturacije kisika v periferni krvi ne
zadošča!) določenih dihalnih parametrov. Prehoden MP z neinvazivnim načinom je verjetno
nevaren in samo odloži potrebo po invazivnem MP, če se že pojavi kompenzatorna faza dihalne
odpovedi, in poslabša nato (daljše okrevanje!) izhod zdravljenja. Pri padcu dihalnega volumna pod
10–15 ml/kg telesne mase ali padcu negativne inspiratorne sile pod 20 cm vode pomeni elektivno
intubacijo, ne glede na to, ali gre še za kompenzatorno fazo dihalne odpovedi. Praviloma ti bolniki
sicer bolje prenašajo volumski način MP, tako kontroliranega kot kasneje podpornega z visokimi
podpornimi tlaki, saj imajo povečano podajnost prsnega koša (oslabelost dihalnih mišic). Vsekakor
je treba paziti, da ne sprožimo okvare pljuč (barotravma). Pri uporabi protokolov z nizkimi DV pri
obvladovanju kritično bolnih bolnikov je tega sicer manj. Vendar dosežene želene koncentracije
paCO2 pri bolnikih, ki imajo okvaro možganov in soobstajočo disfunkcijo znotrajlobanjske
podajnosti, pogosto predstavljajo klinično zmedo in vprašljivost.
Pristop k odklapljanju od MP in ekstubacija NB
Sistematičen pristop k odklapljanju in ekstubaciji NB zmanjšuje potrebo po ponovni intubaciji in s
tem podaljšanju zdravljenja. K temu lahko prispeva tudi pojav delirija, še posebno t. i. hipoaktivni
delirij, ki ga je tudi težje prepoznati. Vendar je uporaba protokoliziranih meril (npr. indeks hitrega
plitkega dihanja, indeks popravljanja minutnega DV) pri NB lahko problematična, saj uspešna
ekstubacija zahteva tako rešitev pljučnega problema, problema in sposobnosti ohranjanja odprtih
dihalnih poti kot tudi ustrezne mišične moči in razumevanja sodelovanja. Zlasti pri bolnikih z
živčno-mišičnimi obolenji enkratno merjenje paramterov verjetno ne zadošča. Tu nam lahko
pomaga t. i. indeks časovnega napora pri vdihu (ang. time inspiratory effort, TIE). Pri bolnikih, ki so
traheotomirani, namen ni ektubacija, temveč spontano dihanje brez potrebe po dodatnem MP.
Ena od predlaganih metod za oceno primernosti spontanega dihanja pri bolnikih, pri katerih poskus
z odklapljanjem ne gre, je tudi monitoriranje električne aktivnosti diafragme, še posebno pri
bolnikih, ki ne sodelujejo.
Zaradi slabega sodelovanja nevrološkega bolnika je morda primernejša metoda poskus
neprotokolizirane ekstubacije kot pa vsi poskusi ocene s pomočjo raznih indeksov. Uporaba
medikamentozne priprave na ekstubacijo postaja v zadnjem času znova smiselna.
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Zaključek
Bolniki z NB, ki zahtevajo MP, predstavljajo kompleksen pristop zaradi kompleksnega
medsebojnega vplivanja sistemskih učinkov okvare nevronov in tudi posledičnih učinkov UP.
Smiseln je multidisciplinarni pristop, ki vključuje zaščito pljuč in ustrezno oskrbo okvarjenih
možganov ali perifernega živčevja ter celovito podporo drugim prizadetim telesnim sistemom.
Poseben izziv je tudi oskrba teh bolnikov pri odklapljanju od UP.
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MEHANSKA VENTILACIJA: SPECIFIČNE TEME
TEŽKA VZPOSTAVITEV DIHALNE POTI IN ALTERNATIVE
Bojan Kontestabile
Izvleček
V prispevku obravnavamo intubacijo na oddelkih intenzivne medicine s posebnim poudarkom na
posebnostih tega okolja in intenzivnega bolnika. Pomembna je hitra ocena bolnika, posebna
priprava in alternativni postopki za intubacijo. Vedno je treba pripraviti tudi rezervni načrt. Opisan
je tudi postopek obposteljne perkutane traheostomije.
Uvod
Okolje na oddelkih intenzivne medicine (OIM) daje z vsemi monitorji in napravami občutek lažne
varnosti. Vzpostavitev umetne dihalne poti v operacijski dvorani je nadzorovan, načrtovan
dogodek, običajno pri bolniku, ki ima veliko dihalno rezervo. Ravno obratno pa moramo na OIM
sami določiti trenutek, ko se je stanje bolnika tako poslabšalo, da mu bomo z mehansko ventilacijo
pomagali preživeti. Medtem ko so ponovljeni poskusi pri neuspešni takojšnji intubaciji v operacijski
dvorani po navadi uspešni, pa se stanje pri bolniku, ki se nam »sesuva« na OIM in ima majhno
kardiopulmonarno rezervo, hitro približuje katastrofi. Potreba po vzpostavitvi umetne dihalne poti
se po navadi pojavi hitro in zdravnik nima časa za pripravo. Predvidevamo lahko, da ima bolnik poln
želodec, kar zahteva urgentno intubacijo ali intubacijo budnega bolnika. Ne moremo pa tudi
računati na to, da se bo ob neuspešni intubaciji bolnik lahko ponovno zbudil in začel zadovoljivo
dihati.
Kljub še tako velikim OIM je število intubacij v primerjavi z operacijskimi dvoranami majhno,
zahtevajo pa veliko izkušenj in spretnosti, zato se je treba intubacije učiti drugje. Sem spadajo tudi
težka ventilacija na masko, alternativni pripomočki in operativna ali perkutana vzpostavitev dihalne
poti na vratu.
Težka dihalna pot na oddelku intenzivne medicine
Kritično bolni v hipoksiji in s slabo kardiopulmonalno rezervo imajo večjo možnost za nezaželen
potek med vzpostavitvijo dihalne poti. Posledično so možni zapleti s hudimi posledicami in tudi
smrtjo za bolnika – bolniki so v šoku, z odpovedjo dihanja, v srčnem zastoju; stanja, ki nam ne dajo
dovolj časa za oceno, pregled in pripravo. V tem kratkem času se moramo vprašati:





Ali bom bolnika lahko ventiliral z masko, potem ko bo dobil uspavalo?
Ali kaj kaže, da intubacija ne bo uspešna?
Ali so kakšne ovire, rane, preveze, otekline ali tumorji, ki bodo oteževali postopek ali
intubacijo z fiberoptičnim bronhoskopom?
Kaj je moj plan B?

Statistično bomo na težave naleteli pri malo več kot četrtini bolnikov. Ti imajo vsaj enega od
naštetih zapletov: v 26 odstotkih hudo hipoksemijo, v 25 odstotkih cirkulatorni kolaps, 2 odstotka
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je cirkulatornih arestov, 12 odstotkov je bolnikov s težko intubacijo, 5 odstotkov je intubacij v
požiralnik, 2 odstotka aspiracij. Na splošno 3 odstotki bolnikov umre v 30 minutah po urgentni
intubaciji.
Pripravljeni moramo biti na dva huda zapleta, ki nastopita hitro in vodita v krizne razmere. Prva je
nezmožnost predihavanja bolnika na masko. Ta je definirana kot kot taka, če izkušeni zdravnik ne
more pri 100-odstotnem kisiku zagotavljati vsaj 90-odstotne saturacije. Nastopi pri približno 5
odstotkih primerov. Pričakujemo jo lahko pri bolnikih s prekomerno telesno težo (BMI nad 26),
bradatih, brezzobih, starejših in tistih, ki smrčijo. Otežujejo jo lahko različna stanja, kot so abscesi,
edem grla, tumor v zgornjih dihalih; hiperreaktivnost spodnjih dihal, pljučnica, edem,
pnevmotoraks; v trebuhu pa ascites in abdominalni utesnitveni sindrom. Če sumimo, da bomo
težko predihavali na masko, je varneje nadaljevati z intubacijo pri budnem bolniku.
Težka ali sploh nemogoča intubacija je drugi hud zaplet, ki lahko takoj sledi nezmožnosti
predihavanja na masko. Težka intubacija je tista, ki zahteva več kot tri poizkuse ali traja več kot 10
minut. Nastopi pri 8 odstotkih bolnikov, pri 1 do 4 odstotkih je potrebno še več poskusov.
Kombinacija, ko ne moremo ventilirati in intubirati hkrati, je na srečo redka.
Da bo intubacija težka, sklepamo, če ima bolnik velike sekalce, če je razdalja med njimi manjša kot
3 cm, ko bolnik ne more spodnjih sekalcev postaviti pred zgornje, ko ne vidimo nebnega jezička, pri
visoko obokanem trdem nebu, velikem in trdem jeziku, pri kratkem in debelem vratu z
tiromentalno razdaljo, manjšo kot tri prste (6,5 cm) in pri omejeni gibljivosti vratu. V teh primerih
in pri predpostavki, da bolnik ni tešč, nadaljujemo z intubacijo pri budnem, pri kateri uporabimo
fiberoptični bronhoskop ali videolaringoskop. Najboljši način, da se težavam izognemo, je, da
preprečimo, da bi sploh nastale. Ravnati moramo tako, da s ponavljajočim laringoskopiranjem ne
povzročimo krvavitve in otekline. Bolnika že na začetku primerno namestimo in podložimo,
izberemo dovolj veliko žlico, si pomagamo s pritiskom na krikoid. Tako si zagotovimo, da bo prvi
poizkus tudi najboljši. Če pride do tega, da bolnika ne moremo ventilirati in tudi ne intubirati,
moramo uporabiti laringealno masko ali kombitubus, v poštev pride tudi transtrahealna jet
ventilacija ali kirurška (klasična ali perkutana) dihalna pot na vratu. Laringealna maska nam nato
služi za fiberoptično intubacijo. Konikotomija ali traheotomija je potrebna le pri 1 odstotku
bolnikov. Obstajajo različni seti za konikotomijo in traheotomijo po Seldingerjevi metodi z vodilno
žico. Najvažnejše je vedno imeti pripravljen načrt B in nato C.
Dihalna pot pri dolgotrajni mehanski ventilaciji
Do pred nekaj leti je bila klasična traheostomija edina možnost za bolnike, ki so potrebovali
dolgotrajno ventilacijo. S razvojem novih tehnik za perkutano traheostomijo po Seldigerjevi metodi
smo se intenzivisti v skoraj vseh, razen v skrajnih primerih, uspeli izogniti odvisnosti od
razpoložljivosti kirurga in kirurške dvorane. Izvedemo jo lahko ob bolniški postelji takoj, ko so
izpolnjeni pogoji zanjo. Po navadi je to pri bolnikih, ki so vsaj 14 dni intubirani in za katere
predvidevamo, da bodo ostali intubirani daljši čas. Tubus sčasoma dela preležanine in ulceracije na
vsej dolžini od ust do glasilk in traheje. Traheostomirani bolniki potrebujejo manj sedacije,
aspiracije so lažje, upor v dihalnih poteh je manjši. Bolnik lahko uživa hrano per os, ustna higiena je
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boljša, pod določenimi pogoji lahko govori. Varnost dihalne poti je večja, zaščita boljša, omogoča
pa tudi lažje odvajanje od ventilatorja. Kontraindikacije so infekcija in rana v področju stome, tipne
žile na mestu vboda, koagulopatije, potreba po več kot 80-odstotnem kisiku in znane anomalije v
poteku traheje. Po punkciji traheje uvedemo vodilno žico in nato traheostomo z zaporednimi
dilatatorji povečujemo do končne vstavitve trahealne kanile. Pomembno je, da se ves čas držimo
sredinske linije in da punkcijo izvedemo v sredini med dvema hrustančnima obročkoma,
najpogosteje med drugim in tretjim. Med postopkom je mogoče izvajati nadzor z brohoskopom.
Rutinsko rentgensko slikanje ni potrebno. Najpogostejše komplikacije so krvavitve, punkcije zadnje
stene traheje, težko vstavljanje kanile, poškodba trahealnih hrustancev. Kasne komplikacije so
granulacije in stenoze traheje ter počasno zapiranje stome po odstranitvi kanile.
Zaključek
Težka dihalna pot na OIM postane še težja, hipoksija nastopi izredno hitro. Življenje ogrožajoče
stanje lahko preprečimo z upoštevanjem priporočil in algoritmov težke intubacije. Pomembno je,
da smo pripravljeni in da imamo rezervni načrt. Ob vsakem sumu na težave poskušamo z intubacijo
budnega bolnika z ohranjenimi refleksi. Za to lahko uporabimo katero koli metodo z optiko ali
videom. Prepoznava težke intubacije šele po uvedbi anestezije lahko privede do stanja, ko ne
moremo ventilirati in ne intubirati. Reakcija (laringealna maska, kombitubus) mora biti takojšnja. S
seti za konikotomijo in traheostomijo se je treba seznaniti na lutkah, kadavrih ali pri rutinskih
primerih. Perkutana traheostomija zahteva izkušenega izvajalca in ima značilno krivuljo učenja, ki
zahteva primerno veliko število posegov.
Priporočena literatura
1. Hagberg, C. A., Benumof, J. Benumof and Hagberg's airway management. Philadelphia: Elsevier/Saunders, 2013: 1–
1141.
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SINHRONIZACIJA BOLNIKA IN VENTILATORJA
»TAKE ME OFF VENTILATOR THAT I CAN BREATHE!«

Zvonko Borovšak
Izvleček
Bolniki so mehansko predihavani zaradi primarne ali sekundarne okvare pljuč. Med mehanskim
predihavanjem je zaželena sinhronizacija med bolnikom in ventilatorjem. Da bi dosegli sinhronost,
mora bolnik dobiti od aparata za mehansko ventilacijo takšno podporo, ki jo potrebuje, da bi bilo
delo dihanja najmanjše ob zadovoljivi oksigenaciji in ventilaciji ter ob bolnikovem dobrem počutju.
Delež asinhronizacije med bolnikom in ventilatorjem znaša od 24 do 27 odstotkov, vendar 80
odstotkov bolnikov nima težav s prilagajanjem ventilatorju.
Da bi se izognili asinhronosti med bolnikom in ventilatorjem, je potreben skrben nadzor nad
bolnikom in ventilatorjem ob ugotavljanju indeksa asinhronizacije, ki ne sme biti večji kot 10
odstotkov. Ob pojavu asinhronizacije je treba najti vzroke in jih selektivno odstraniti in to predvsem
s prilagoditvijo nastavitve ventilatorja in primernega načina mehanske podpore. Vzroki za
asinhronizacijo so zapozneli sprožilni tlak, samostojni sprožilni tlak, dvojni sprožilni tlak,
neučinkovit bolnikov dihalni zagon, asinhronizacija s pretokom in zgodnji ali zapozneli ciklus
dihanja.
Na podlagi analize krivulje dihanja se poskušamo prilagoditi bolniku brez dodatne analgezije,
sedacije ali mišične relaksacije. Korak naprej je narejen z nevrogeno prilagojenim načinom
predihavanja, ki sledi resničnim zahtevam bolnika po sinhronizaciji z ventilatorjem. Tudi pri
neinvazivnem predihavanju je odstotek asinhronih dihalnih ciklusov velik. Pri manj kot enem
odstotku ni mogoče doseči sinhronizacije med bolnikom in ventilatorjem, in sicer pri bolnikih z
neustrezno zdravljenim osnovnim obolenjem.
Uvod
Pri mehansko predihavanih bolnikih je zaželena skladnost – sinhronizacija z aparatom za mehansko
predihavanje (MP). Ob sinhronizaciji bolnika z ventilatorjem se zmanjšajo delo dihanja, potreba po
analgetikih in sedativih, čas MP in ležalna doba v enoti intenzivne medicine sta krajša. Ob
nadzorovanem načinu MP ob sedaciji in relaksaciji je bolnikovo dihanje popolnoma pod nadzorom
ventilatorja oziroma odvisno od parametrov, ki so nastavljeni na ventilatorju. Tak način
predihavanja je sicer za bolnika le kratek čas ugoden s stranskimi učinki, kot so atrofija dihalnih
mišic, prekomerna distenzija in podaljšano odvajanje od ventilatorja. Pri določenih obolenjih je tak
način predihavanja indiciran. Večji del bolnikov ne potrebuje nadzorovanega načina predihavanja,
saj imajo svoj ritem dihanja ( normalen, upočasnjen, pospešen) in ob tem premajhen dihalni
volumen ali spremenjen vzorec dihanja. Bolniki potrebujejo takrat podporno, asistirano obliko
mehanskega predihavanja. Pri 80 odstotkih bolnikov prehod na spontano dihanje s pomočjo
podpornih oblik MP ob večjih in/ali manjših težavah uspe. Pri 20 odstotkih bolnikov pa nastanejo
težave, ki so povezane z asinhronostjo med bolnikom in ventilatorjem. Ocenjujejo, da je delež
bolnikov s temi težavami precej višji – od 24 do 27 odstotkov. Asinhronost je mogoče ugotoviti že
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Tlak

po nekaj minutah ob spremembi načina predihavanja, kar je v nasprotju s trditvijo Colomba s sod.,
ki trdi, da intenzivisti prepoznajo samo tretjino asinhronosti med bolnikom in ventilatorjem na
podlagi analize krivulje dihanja. Za asinhronost med bolnikom in ventilatorjem je več vzrokov, in
načinov, kako asinhronost spremeniti v sinhronost, prav tako. Na sliki 1 je prikazana normalna
krivulja začetka inspirija.

Slika 1. Puščica prikazuje klasični sprožilni
tlak inspirija (trigger) na krivulji tlak –
volumen.
Čas inspirija
Asinhronost med bolnikom in ventilatorjem
Definicij za asinhronost med bolnikom in ventilatorjem je več. Preprosta definicija je slabo
sodelovanje med bolnikom in ventilatorjem na podlagi samo dveh elementov:



bolnikove patofiziologije,
nastavitve ventilatorja.

O asinhronosti med bolnikom in ventilatorjem govorimo takrat, ko je več kot 10 odstotkov (indeks
asinhronosti) bolnikovih vdihov neuspešnih. Kar pogosto opazimo boj bolnika z ventilatorjem, kar
povzroča:










povečano delo dihanja,
bolnikovo nelagodje,
povečano zahtevo po analgeziji,
povečano zahtevo po sedaciji,
zahtevo po mišični relaksaciji,
zmedenost bolnika med odvajanjem od ventilatorja
podaljšano mehansko predihavanje,
daljše zdravljenje v enoti intenzivne medicine,
večjo obolevnost in tudi smrtnost.

Asinhronost, ki postane klinično pomembna, najpogosteje napačno, a vendar rutinsko »zdravijo« s
sedativi, ki so le deloma uspešni ob nespremenjenih parametrih in načinu ventilacije. Prvi ukrep
mora biti iskanje vzroka asinhronosti in sprememba načina podpornega predihavanja.
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Iz preproste definicije asinhronosti med bolnikom in ventilatorjem izhaja patofiziologija –
spremembe v mehaniki in funkciji bolnikovih pljuč, kot so povišan upor v dihalnih poteh, povečana
ali zmanjšana podajnost pljuč, kronično obstruktivno pljučno obolenje in s tem intrinzični nadtlak
ter povečan minutni volumen dihanja. Sprožilec mehanskega dihanja ali trigger (sprožilec; angl.
trigger pressurer) je tlak, ki ga mora bolnik doseči, da sproži mehanski vdih. V strokovnem
slovenskem izrazoslovju se v glavnem uporablja angleška beseda trigger.
Vzroki za asinhronost med bolnikom in ventilatorjem v nastavitvi ventilatorja so:


zapozneli trigger: intrinzični PEEP, povezan z KOPB, neučinkovit dihalni poskus bolnika,
mišična slabost, neobčutljiv trigger (slika 2);



avtotrigger je vdih, ki ga daje ventilator v odsotnosti bolnikovega napora. Lahko nastane ob
nizko nastavljeni frekvenci dihanja, prenizki frekvenci bolnikovega dihalnega zagona.
Nastane lahko zaradi vode v krožnem sistemu, kolcanja, tresenja bolnika, krčev bolnika,
puščanja zraka v sistemu, povečanega minutnega volumna srca zaradi močnih oscilacij, pri
valvularni okvari srca in kardiomegaliji. Sprožilni tlak je postavljen prenizko. Ugotavljanje
avtotriggerja je zelo težko;



dvojni trigger: dve zaporedni inspiraciji s kratko ekspiracijo, pri čemer je prvi vdih začel
bolnik. Nastane takrat, ko je bolnikova zahteva previsoka in inspiratorni čas nastavljen
prekratko, tj. ko je ventilatorjev inspiratorni čas krajši od bolnikovega inspiratornega časa.
Bolnikovo dihanje ni končano na koncu prvega ventilatorjevega ciklusa in začne že drugi
ciklus. Dvojni sprožilni tlak se pojavi pri bolnikih z nizko frakcijo vdihanega kisika (PaO2/
FiO2) pri katerih je najvišji tlak v inspiriju (angl. peak inspiratory pressure ) višji kot pri
bolnikih brez asinhronosti. Povečevanje časa inspirija ali enkratnega dihalnega volumna
lahko preprečuje dvojni sprožilni tlak. Ob bolnikovem spremenljivem dihalnem vzorcu je
treba v zdravljenje vključiti sedacijo. Pojavi se tudi pri bolnikih, pri katerih je povzročen z
visoko frekvenco dihanja in prenizko nastavljenim enkratnim dihalnim volumnom;
nevrogeni inspiratorni čas je daljši, kot ga je nastavil zdravnik;



neučinkoviti trigger; nastanek neučinkovitega inspiratornega sprožilnega tlaka vodijo
nekateri klinični pogoji, kot so povečana tlačna podpora dihanja (angl. pressure support),
visoki enkratni dihalni volumni, povišana vsebnost bikarbonata in alkalni pH, kronična
obstruktivna bolezen in dinamična hiperinflacija. K temu lahko pripomore tudi direktna
priključitev razpršilca (angl. nebulizer) v krožni sistem, ki narekuje spremembo sprožilnega
tlaka. Aplikacije zunanjega nadtlaka (angl. external positive end expiratory pressure, PEEP)
zmanjša neučinkoviti trigger pri bolnikih z visokim lastnim PEEP (auto-PEEP, intrinsic PEEP –
PEEPi).



Zapozneli ali prepozni začetek dihalnega ciklusa se pojavi, ko je ventilatorjev inspiratorni
čas daljši od bolnikovega – izguba zraka v dihalnem sistemu, prenizko nastavljen sprožilni
tlak – trigger.
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Asinhronost pretoka: se pojavi, če je pretok stalen, nastaviti je treba na autoflow:
najpogostejši vzrok asinhronosti se prepozna pri pregledu tlaka in pretočne krivulje,
najpogosteje se pojavi na koncu izdiha, lahko tudi pri inspiraciji.

Slika 2. Grafični prikaz asinhronosti zgrešenega bolnikovega dihalnega poskusa, zapozneli trigger in
prepozni izdih
Idealnega načina predihavanja ni in do asinhronosti med bolnikom in ventilatorjem pride. Problem
je v zgodnjem prepoznavanju in ustreznih ukrepih, ki jih je mogoče strniti v spodnja priporočila.










Bolnik naj vodi ventilator.
Izboljšanje občutljivosti triggerja, ki vključuje bolnikove zahteve in izključi avtotrigger (srčna
akcija
Povečanje pretoka, če ni ustrezen
Prireditev auto-PEEP
Povečanje pretoka za prekinitev dihalnega ciklusa na višjo vrednost, da se konča vdih prej,
če bolnik hoče krajši vdih
Znižanje pretoka za prekinitev dihalnega ciklusa na nižjo vrednost, če bolnik hoče daljši
vdih
Očistiti dihalno pot, omogočiti prost pretok, ni upora v dihalni poti
Poglobitev sedacije
Pri vseh neuspešnih ukrepih uporabiti mišično relaksacijo za kratek čas

Ti ukrepi največkrat zadostujejo pri uspešnem odvajanju bolnika od ventilatorja, pri čemer je glavni
pogoj izboljšanje osnovnega obolenja, ki je pripeljalo do okvare pljuč, ki je narekovala mehansko
predihavanje. V prihodnosti bomo uporabljali individualno predihavanje z ozirom na bolnikove
sposobnosti, predvsem pa na delovanje glavne dihalne mišice diafragme. Bolniku prilagojena
ventilacija zmanjša zaplete, poveča bolnikovo ugodje, zmanjša sedacijo in zgodnejše odvajanje
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bolnika od ventilatorja. Z diagnostičnim pripomočkom se lahko monitorira aktivnost mišične
prepone – električna aktivnost mišične prepone (angl. electrical activity of the diaphragma, Eadi), ki
omogoča bolniku prilagojen način predihavanja, pri čemer bolnikov vzorec dihanja na podlagi
električne aktivnosti nadzoruje čas in podporo ventilatorja. Imenuje se NAVA (angl. neurally
adjusteted ventilatory assist). Indikacije za način predihavanja NAVA so široke – od akutne
poškodbe pljuč do kronično obstruktivnega obolenja pljuč, ki imajo dihalno stisko. Dolžnost
zdravnika je nastavitev ventilatorja tako, da se izogne izčrpanosti dihalnih mišic. Električna
aktivnost trebušne prepone odkriva zgodnje dihalne poskuse, takojšnjo identifikacijo asinhronosti
in auto-triggering. Inspiracija se začne v dihalnem centru, signal se prenese po freničnem živcu,
vzdraži trebušno prepono, ki se skrči ter sproži razširitev prsne stene in pljuč. Ob doseženem
dihalnem volumnu se pošlje impulz povratno do dihalnega centra. Ta ciklus se ponavlja in vključuje
nevrogeni nadzor in mehanično aktivnost z dihalno muskulaturo. Merjenje električne aktivnosti
diafragme se meri s pomočjo senzorja v hranilni sondi – tlak v požiralniku.

Slika 3. Prikaz odvisnosti vdiha od električne
aktivnosti trebušne prepone
Pri neinvazivni ventilaciji je lahko asinhroni indeks več kot 10 odstotkov. Način predihavanja NAVA
je primeren tudi za bolnike, ki so predihavani na neinvazivni način.
Zaključek
Za velik delež bolnikov, ki so mehansko predihavani, je sinhronost z ventilatorjem bistvenega
pomena, saj izboljšuje bolnikovo počutje, poraba sedativov in analgetikov je manjša in krajši je čas
odvajanja od ventilatorja ter čas, ki ga bolnik preživi v enoti intenzivne terapije. Pri približno 80
odstotkih mehansko predihavanih bolnikov je sinhronizacija bolnika z ventilatorjem dosežena,
ostalih 20 odstotkov pa pomeni velik izziv za zdravnika intenzivne medicine in bolnika. Vzroke za
neujemanje bolnika z ventilatorjem je treba ugotavljati individualno na podlagi kliničnega pregleda,
ki vključuje patofiziološke spremembe na pljučih in osnovno obolenje, ki je pripeljalo do okvare
pljuč. Mehansko predihavani bolnik zahteva nenehen nadzor kliničnega stanja in ventilatorja. Ob
tem je lahko pomoč analiza krivulje dihanja in prilagajanje sprožilnega tlaka (trigger), pretoka,
enkratnega dihalnega volumna, razmerja med vdihom in izdihom tudi ob pomoči sedacije,
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analgezije in v skrajnem primeru mišične relaksacije. Načini podpornega mehanskega predihavanja
to omogočajo. V veliko pomoč je mehansko predihavanje s pomočjo nevrogeno prilagojene
ventilacije, ki temelji na merjenju tlaka in aktivnosti trebušne prepone. Pri neinvazivni ventilaciji je
prisotnost asinhronosti med bolnikom in ventilatorjem v enakem razmerju kot pri invazivni
ventilaciji. Bistveni element preprečevanja asinhronost in doseganja sinhronosti je zgodnje
odkrivanje. Kljub zgodnjemu odkrivanju asinhronosti in bolniku prilagojenim načinom podpornega
predihavanja ostane še vsaj en odstotek bolnikov, pri katerih ni mogoče doseči sinhronizacije. V
takšnem primeru velikokrat prekinemo nenormalni vzorec dihanja z analgetiki, sedativi in mišičnimi
relaksansi in po določenem obdobju ponovno preidemo v podporno obliko mehanskega
predihavanja. Vzrok za neuspešno sinhronizacijo in podaljšano odvajanje od ventilatorja je treba
vedno poiskati v neozdravljivem osnovnem obolenju.
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ZAPLETI MEHANSKE VENTILACIJE – POŠKODBA PLJUČ ZARADI MEHANSKE VENTILACIJE
Suada Fileković Ribarič, Primož Gradišek
Izvleček
Tako kot večina medicinskih in farmakoloških intervencij mora biti tudi mehanska ventilacija (MV)
odmerjena znotraj terapevtskega okna, s čimer zagotovimo za življenje potrebno podporo ob
minimalizaciji nehotene škodljivosti. Izraz z ventilatorjem povzročena okvara pljuč (angl. ventilatorinduced lung injury, VILI) označuje neželene stranske učinke MV. Upoštevajoč statične komponente
dihalnega cikla (dihalni volumen, pritisk platoja in pozitiven pritisk ob koncu izdiha – PEEP) so
opisani štirje klasični mehanizmi z ventilatorjem povzročene okvare: barotravma, volutravma,
atelektravma in biotravma. Ob tem ne smemo zanemariti tudi frekvence dihanja in inspiratornega
pretoka na razvoj VILI. Pravilna izbira oblike in parametrov ventilacije učinkovito preprečuje
poškodbo parenhima, zato moramo ventilacijo vedno prilagajati posameznemu bolniku.
Uvod
Mehanska ventilacija (MV) pljuč je osnovno orodje pri zdravljenju kritično bolnih v enotah
intenzivne terapije kot tudi ključni element pri splošni anesteziji. Kot pri vsakem medicinskem
postopku tudi MV lahko povzroči zaplete. Najresnejši zaplet je poškodba pljuč med MV in
posledični razvoj vnetja, ki ne ostane omejen samo na pljučni parenhim, temveč zajame tudi druge
organe in s tem vpliva na izhod zdravljenja. Izraz z ventilatorjem povzročena okvara pljuč (VILI,
angl. ventilator-induced lung injury) označuje neželene stranske učinke MV. Pogosto se izraz VILI
neustrezno zamenjuje z izrazom z ventilatorjem povezana okvara pljuč (VALI, angl. ventilatorassociated lung injury), ki se nanaša na poslabšanje predhodne okvare pljuč z mehansko ventilacijo,
medtem ko VILI označuje okvaro, povzročeno z mehansko ventilacijo na prej zdravih pljučih ali
načrtno povzročeno eksperimentalno okvaro pljuč pri živalih.
Tako kot večina medicinskih in farmakoloških intervencij mora biti tudi mehanska ventilacija
odmerjena znotraj terapevtskega okna, s čimer zagotovimo za življenje potrebno podporo ob
minimalizaciji nehotene škodljivosti.
Patofiziološka osnova VILI
Normalno dinamično alveolarno anatomijo predstavljajo med seboj odvisni, homogeno razpeti
alveoli (slika 1a) z majhno razliko v alveolarnem volumnu med dihalnim ciklom. Zaradi neustrezne
izbire parametrov ventilacije lahko povzročimo okvaro pljuč.
1.
Neposredna okvara alveolokapilarne membrane in zunajceličnega matriksa se kaže v
povečani alveolokapilarni prepustnosti, alveolarnem edemu, inaktivaciji surfaktanta in alveolarni
nestabilnosti.
a) Zaradi izgube surfaktanta nekateri alveoli kolabirajo, vendar se lahko ponovno odprejo
(rekrutirajo) med dihalnim ciklom, medtem ko tisti, ki so izpolnjeni s tekočino, ostanejo
nefunkcionalni. Kolabirane ali s tekočino zapolnjene alveole obdajajo odprti alveoli, zaradi
česar nastanejo strižne sile na stičiščih (slika 1b). Poleg tega se med dihalnim ciklom
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rekrutibilni alveoli rekrutirajo (odprejo) in ob koncu izdiha derekrutirajo (kolabirajo), kar
poveča dinamično napetost v alveolih.
b) Kot posledica delno ali popolno kolabiranih (atelektatičnih) predelov pljuč se zmanjša delež
funkcionalnega pljučnega parenhima. Če je ta delež majhen, lahko že majhni dihalni volumni
vodijo v VILI zaradi prekomernega raztega alveolov (slika 1c).
2.
Vsi zgoraj navedeni mehanski dražljaji se pretvorijo v znotrajcelične molekularne in
biokemične signale. To se imenuje mehanotransdukcija in vodi v vnetje pljučnega tkiva. Prav tako
se vnetje lahko razširi iz pljuč.

a

b

c

Slika 1. Alveolarna medsebojna odvisnost in nastanek strižnih sil (a–c).
a) Klasični model medalveolarne odvisnosti; vsak šestkotnik predstavlja prečni presek alveola.
b) Atelektaza centralnega alveola rezultira v deformaciji in nastanku strižnih sil v sosednjih
alveolih.
c) Prekomerno napihnjen centralni alveol povzroči deformacijo in nastanek strižnih sil v
sosednjih alveolih.
Teorije razvoja VILI
Ob upoštevanju statične komponente dihalnega cikla (dihalni volumen, pritisk platoja in pozitivni
pritisk ob koncu izdiha – PEEP) so opisani štirje klasični mehanizmi z ventilatorjem povzročene
okvare: barotravma, volutravma, atelektravma in biotravma. Vendar nikakor ne smemo zanemariti
frekvence dihanja (pogostost aplikacije potencialne baro-/volutravme na pljuča) in inspiratornega
pretoka (hitrost aplikacije potencialne baro-/volutravme na pljuča) na razvoj VILI.
Spoznanja na celični in molekularni ravni vodijo v oblikovanje novih teorij, npr. vpliv stresne
frekvence in pljučne kapilarne napetostne odpovedi kot dodatnih, lokalnih dejavnikov, ki
pripomorejo k razvoju VILI.
Klasični mehanizmi razvoja VILI
Prvi prepoznani element VILI je bila barotravma, katere klinični in radiološki znaki vključujejo
pnevmototraks, pnevmomediastinum, pnevmoperikard, pnevmoperitonej, interlobularni in
podkožni emfizem vratu, obraza, toraksa, abdomna in skrotuma. Barotravma, opredeljena kot z
visokim transpulmonarnim pritiskom povzročena okvara pljuč, je bila zadnjih trideset let
obravnavana kot ločena entiteta od volutravme. Ta označuje okvaro pljuč, ki se razvije zaradi
prekomernega volumna – raztega alveolov. Danes vemo, da sta obe obliki okvare med seboj
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povezani oz. da predstavljata dve strani istega kovanca, pod pogojem, da upoštevamo, da je sila, ki
razpenja pljuča, transpulmonalni pritisk in ne pritisk v dihalnih poteh.
Inaktivacija surfaktanta in teža edematoznega pljučnega parenhima privedeta do regionalnih
atelektaz. Ciklično odpiranje in kolabiranje atelektatičnih, a rekrutibilnih pljučnih delov med MV
doprinese k pljučni okvari, kar imenujemo atelektravma. Za atelektatične alveole je značilno, da
med rekrutacijo nastanejo velike strižne sile, ki povzročijo mehansko poškodbo.
Mehanska poškodba zaradi volu- in/ali atelektravme povzroči aktivacijo imunskega sistema, ki
rezultira v aktivaciji proinflamatorne citokinske kaskade. To imenujemo biotravma. Začetek
vnetnega dogajanja je sproščanje citokinov iz epitelijskih celic dihalnih poti, alveolov, alveolarnih
makrofagov in nevtrofilcev. Mehanizmi, ki privedejo do citokinske reakcije, zajemajo:






spremembe citosolne strukture epitelijskih celic brez vidnih mikroskopskih okvar celic kot
odziv na mehanske spremembe ob ventilaciji (t. i. mehanotransdukcija, pretvorba
mehanične sile v znotrajcelično molekularno in biokemično aktivnost);
propad celične membrane in sprostitev vsebine celice v neposredno okolico (nekroza);
učinek pljučnega žilja, neodvisen od raztega ali prekinitve endotelije;
prekinitev
alveolarne pregrade
in s tem
širitev vnetnega
dogajanja
(dekompartmentalizacija).

Sproščeni citokini privabljajo v intersticij polimorfonuklearne levkocite, katerih aktivacija vodi v
sekundarno okvaro tkiva zaradi proteinolize in nastanka prostih kisikovih radikalov. Zaradi velike
pljučne epitelijske površine in pretoka vsega krvnega volumna skozi pljučno cirkulacijo vsako
minuto vnetno dogajanje ne ostane omejeno le na prizadeti predel pljuč, temveč zajame vsa pljuča
in druge organe.
V sistemski obtok pa ne vstopajo samo vnetni mediatorji, temveč je zaradi prekinitve pregrade lažja
tudi translokacija bakterij ali njihovih presnovkov. Raziskave na živalih, pri katerih so uporabili večje
dihalne volumne in minimalen PEEP (0–3 cm H2O), so potrdile zgodnejšo in pogostejšo
bakteriemijo kot pri protektivni ventilaciji. Tako MV olajša tako lokalni kot tudi sistemski razsoj
batogenih mikroorganizmov, kar dodatno vodi v sindrom disfunkcije več organov (angl. multiple
organ dysfunction syndrome, MODS) in smrt.
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Tabela 1. Klasični mehanizmi razvoja VILI
Definicija
Barotravma
Okvara pljuč, povzročena z visokim transpulmonarnim pritiskom. Lahko se
razvije tudi pri nižjem pritisku v dihalnih poteh, če je plevralni pritisk izredno
negativen (npr. forsirani inspirij).
Volutravma

Okvara pljuč, povzročena s prekomernim raztegom alveolov (t. i.
overdistension)

Atelektravma

Okvara pljuč, povzročena z visokimi strižnimi silami pri cikličnem odpiranju in
kolapsu atelektatičnih, vendar rekrutabilnih pljučnih predelov

Biotravma

Dodatna okvara pljuč in drugih organskih sistemov, povzročena z vnetnim
odgovorom na mehansko poškodbo pljučnega tkiva

Dodatni mehanizmi okvare
Vpliv dihalne frekvence
Čeprav velja frekvenca dihanja za relativno nepomembno, ima v določenih okoliščinah
nezanemarljivo vlogo v razvoju VILI. Škodljivost višanja frekvence dihanja z namenom vzdrževanja
pCO2 v želenem območju je pogojena s pogostim, ponavljajočim alveolarnim raztegom (t. i. stress
frequency) in zaradi tega s potenciranjem okvare.
Vpliv inspiratornega pretoka
Raziskave kažejo, da je pri določenem pritisku platoja oz. določenem raztegu hitrost inspiratornega
pretoka pomembna pri razvoju VILI. Čeprav bi pričakovali, da bo visok inspiratorni pretok primarno
poškodoval dihalne poti, pa zaradi viscoelastičnosti pljuč visok pretok ojača parenhimsko
poškodbo. Neželeni vpliv visokega pretoka je večji pri nehomogeno predihanih pljučih (npr. ARDS).
Pljučna kapilarna napetostna odpoved
Povečan regionalni pljučni pretok krvi vodi v povečano napetost kapilarne stene. Dinamične strižne
sile, ki nastanejo pri tem, povzročijo okvare pljuč, ki se sicer ne bi razvile. Zato vazoaktivne
substance, ki vplivajo na pljučni pretok in distribucijo krvi, lahko poslabšajo ali izboljšajo VILI.
Pomen kot tudi klinične posledice t. i. pljučne kapilarne napetostne odpovedi (angl. pulmonary
capillary stress failure) so v procesu raziskovanja.
Zaključek
Številne raziskave so dokazale, da pravilna izbira oblike in statičnih parametrov ventilacije
učinkovito preprečuje razvoj VILI in izboljša preživetje bolnikov z okvaro pljuč. Kljub temu ostaja
umrljivost bolnikov z ARDS nesprejemljivo visoka. Nujno potrebne so nove raziskave celotnega
mehanskega cikla (angl. mechanical breath profile, MBp), ki vključuje pritiske, volumne, pretoke,
razmerja in trajanje naštetih parametrov znotraj vsakega dihalnega cikla, kot tudi njihov vpliv na
alveole in alveolarne duktuse. Tako bomo dosegli boljše poznavanje medsebojne interakcije med
nastavitvami mehanične ventilacije in pljučne patofiziologije, kar nam bo omogočilo varnejšo
ventilacijo bolnikov.
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PLJUČNICA, POVEZANA Z MEHANSKO VENTILACIJO
Matjaž Jereb
Izvleček
Pljučnica, povezana z mehanskim predihavanjem, je pogost zaplet pri bolnikih, ki jih zdravimo na
oddelkih za intenzivno zdravljenje, in pomembno podaljšuje čas zdravljenja, zvišuje stroške in
neposredno vpliva na višjo smrtnost. Aspiracija z bakterijami poseljenih ustno-žrelnih izločkov je
najpogostejša patogenetska pot okužbe. Na izkustveno izbiro protimikrobnega zdravljenja vplivajo
čas predhodne hospitalizacije, lokalni epidemiološki podatki in eventuelna predhodna poselitev
bolnikove kože ali sluzničnih površin z odpornimi mikroorganizmi. Najpreprostejši način
preprečevanja pljučnice, povezane z mehanskim predihavanjem, je dvignjeni položaj bolnika.
Uvod
Bolnišnična pljučnica (BP) je ena od najpogosteje v bolnišnici pridobljenih okužb. Ocenjujejo, da se
pojavi v 5 do 10 primerih na 1000 sprejemov. Predvsem na oddelkih intenzivne medicine (OIM) je
to pogost zaplet, ki podaljšuje zdravljenje in povečuje umrljivost. Najpogostejša je pri bolnikih, ki jih
mehansko predihavamo (MP); pri njih je pogostnost do 20-krat večja. Z vsakim dnem mehanskega
predihavanja se verjetnost okužbe spodnjih dihal poveča za 1 + 0,78 odstotka. Bolnišnična pljučnica
je pogostejša v prvih dneh mehanskega predihavanja; približno polovica vseh primerov se pojavi v
prvih štirih dneh. Višjo smrtnost opisujejo pri bolnikih s pljučnico, povzročeno z bakterijami, kot so
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. in Stenotrophomonas maltophilia. Poleg višje
smrtnosti pljučnica, povezana z MP (PMP), pomembno podaljšuje čas zdravljenja na OIM (od 4 do
13 dni) in zvišuje stroške.
Patogeneza in etiologija
Povzročitelji bolnišnične pljučnice zaidejo v spodnja dihala z aspiracijo žrelne ali želodčne vsebine
pri poškodbah, utapljanju, zastrupitvah, zgodnji intubaciji ipd. Govorimo o primarno endogeni
oziroma zgodnji pljučnici. Zaplet se pojavi v prvih štirih dneh. Med povzročitelji najpogosteje
dokažemo bakterije, kot so Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Branchamella
catarrhalis in Staphylococcus aureus. Zavedati pa se moramo, da zgodnjo BP lahko povzročajo tudi
odporne bolnišnične bakterije, če so bolniki pred sprejemom že dobivali antibiotik ali so bili v
zadnjih 90 dneh zdravljeni v bolnišnici.
Bolnišnično pljučnico, ki se pojavi peti dan ali kasneje, uvrščamo med sekundarno endogene.
Najpogostejša patogenetska pot je lokalna poselitev zgornjih dihal z bolnišnično bakterijsko floro
običajno prek retrogradnega zatekanja kontaminirane želodčne vsebine. Ta skupaj z žrelnimi izločki
zateka v spodnja dihala, kjer ob okrnjeni mehanski ali imunski obrambi in ustrezno veliki
koncentraciji patogenih bakterij povzroči bolnišnično pljučnico. Najpogostejši povzročitelji so
bakterije, odporne na številne antibiotike (Klebsiella spp., Acinetobacter spp., Pseudomonas
aeruginosa, Proteus mirabilis idr). Pri intubiranih bolnikih je poselitev zgornjih dihal s patogenimi
bakterijami skoraj pravilo in je posledično razvoj PMP močno olajšan. Poškodba sluznice zgornjih
dihal ob intubaciji ali aspiracijah in prisotnost umetnih materialov dodatno pospešujeta rast
bakterij ter s tem poselitev in okužbo dihal. Kot skupina so enterobakterije najpogostejši
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povzročitelji PMP; v zadnjih letih raste odstotek enterobakterij, ki izločajo betalaktamaze
razširjenega spektra (ESBL). Pojavljajo pa se tudi po Gramu negativni mikroorganizmi, odporni na
karbapeneme. Osamitev koagulazno negativnih stafilokokov, enterokokov ali gliv v izločkih dihal
praviloma pomeni lokalno kolonizacijo, in protimikrobno zdravljenje ni potrebno. Pri kritično bolnih
na MP je predvsem osamitev gliv iz aspirata sapnice ali bronhoalveolarnega izpirka (BAL) pogosta,
protiglivno zdravljenje pa nepotrebno. Osamitev gliv iz aspirata sapnice ali bronhoalveolarnega
izpirka nima nobene diagnostične vrednosti za diagnozo invazivne pljučne kandidoze. Podatki
kažejo, da ima manj kot 25 odstotkov bolnikov z osamitvijo Candida spp. v izločkih dihal dokazano
pljučno kandidozo. Na žalost je težko postaviti zanesljivo diagnozo, ki temelji na dokazu kvasovk v
histološkem vzorcu z biopsijo odvzetega pljučnega tkiva (histološki ali mikrobiološki dokaz).
Invazivna diagnostika pri življenjsko ogroženih bolnikih na OIM pogosto ni mogoča in velikokrat
šele obdukcija po bolnikovi smrti omogoči dokončno etiološko opredelitev bolezni.
Redkeje je PMP posledica inhalacije kontaminiranega aerosola ali neposrednega vnosa bakterij v
spodnja dihala s kontaminiranimi instrumenti in še redkeje posledica prehoda bakterij skozi
črevesno steno v kri in po krvi v pljuča. Tudi vdor bakterij v kri ali v plevralni prostor je redek vzrok
PMP (< 10 %) in osamitev bakterij iz krvi pri bolniku s PMP ima pogosto izvor zunaj pljuč.
Definicija in diagnoza okužbe
Bolnišnična pljučnica je po navodilih centra za nadzor bolezni (angl. Centerr for Disease Control,
CDC) okužba spodnjih dihal, ki ob sprejemu v bolnišnico ni bila prisotna oziroma ni bila v
nastajanju. Največkrat je to vsaka pljučnica, ki se pojavi po 48 urah od sprejema v bolnišnico. PMP
je definirana kot bolnišnična pljučnica, ki se pojavi 48 do 72 ur po endotrahealni intubaciji.
Diagnoza pljučnice je klinična, radiološka in mikrobiološka. Zanjo so značilni novonastal
produktiven, gnojen izpljunek s prisotnostjo bakterij, značilen fizikalni izvid nad pljuči ter novo ali
napredovalo zasenčenje na rentgenski sliki pljuč. Občutljivost radioloških in vsaj enega od kliničnih
kriterijev je visoka, specifičnost pa nizka. Tudi osamitev bakterij iz izmečka oziroma aspirata
sapnice pri bolnikih na MP nima visoke specifične vrednosti.
Med diagnostičnimi postopki ločimo neinvazivne oziroma minimalno invazivne ter invazivne, na
bronhoskopijo vezane metode. Vsaka od teh metod ima svoje prednosti in slabosti.
Odvzem aspirata traheje je pri bolnikih na MP preprosta, v vsakem trenutku izvedljiva metoda, ki
ne zahteva izkušene endoskopske ekipe. Minimalno invazivne nebronhoskopske metode (slepo
krtačenje in mini bronhoalveolarna lavaža) imajo po nekaterih podatkih primerljivo senzitivnost in
specifičnost z bronhoskopskimi metodami (zaščiteno krtačenje in bronhoalveolarna lavaža). Slaba
stran je v dejstvu, da slepo uvedeni kateter pogosto zaide v desni bronhialni hemisistem, se zvije ali
prepogne.
Če se odločimo za invazivno bronhoskopsko diagnostiko PMP, običajno kombiniramo zaščiteno
krtačenje z BAL. Perkutana igelna biopsija in odprta pljučna biopsija sta metodi, ki ju običajno ne
uporabljamo predvsem zaradi pogostih zapletov na eni strani, kakor tudi zapletenosti samega
postopka v rutinski diagnostiki PMP na drugi.
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Če pri bolniku na MP in s sumom na BP v spodnjih dihalih ne najdemo visoko odpornih bakterij ter
antibiotična terapija ni bila menjana v zadnjih 72 urah, lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da ne gre
za PB. Iskati je treba druge vzroke poslabšanja oziroma drugo mesto okužbe.
Zdravljenje in preprečevanje okužbe
Začetno protimikrobno zdravljenje BP je praviloma izkustveno. Na izbiro antibiotika vplivajo
morebitno predhodno protimikrobno zdravljenje, lokalni epidemiološki podatki in prisotnost
bakterij, odpornih na antibiotike. Začetno izkustveno zdravljenje temelji na uporabi antibiotika s
širšim spektrom, ki ga po dobljenih mikrobioloških izvidih lahko zamenjamo za antibiotik z
ustreznejšim oziroma ožjim spektrom delovanja in tako zmanjšujemo selekcijski pritisk na
bakterije. Čas antibiotičnega zdravljenja PMP ni natančno določen in je odvisen od resnosti okužbe,
kliničnega poteka bolezni ter od povzročitelja. Okužbe z bakterijami, kot sta Pseudomonas
aeruginosa ali Acinetobacter spp., spremljajo pogoste ponovitve in tudi višja smrtnost. Obsežnejše
pljučnice s težjim kliničnim potekom običajno zdravimo 14 dni. Vse več imamo podatkov, ki kažejo,
da je predolgo zdravljenje za bolnika škodljivo, vodi v razrast odpornih bakterij in posledično zvišuje
umrljivost. Obsežna raziskava Chastre in sod. je pokazala, da je izhod zdravljenja PMP enak ob 8- ali
14-dnevnem zdravljenju.
Na nižjo incidenco PMP lahko vplivamo s položajem bolnika (dvignjeno vzglavje 30 do 45 stopinj),
uporabo endotrahealnih tubusov z neprekinjeno aspiracijo izločkov nad mešičkom, menjavo
dihalnega cevja le, ko je vidno umazano, izvajanjem ustne higiene z 2-odstotnim klorheksidinom, z
minimalno sedacijo (uporaba protokolov in skrajševanje časa sedacije in MP) ter s posebnimi
protokoli za odvajanja od aparata. Pomembni so tudi higiena rok, uporaba osebne varovalne
opreme in čiščenje ter razkuževanje bolnikove okolice. Ukrepi, kot so različni načini hranjenja,
selektivna dekontaminacija črevesja, zgodnja traheotomija, uporaba zaprtega sistema aspiracij,
menjavanje izkustvene antibiotične terapije po principu rotacije in uporaba z antibiotiki
prevlečenih tubusov, so vprašljivi in izsledki raziskav niso enotni.
Zaključek
Pljučnice, povezane z mehanskim predihavanjem, ostajajo velik epidemiološki, diagnostični,
terapevtski in ekonomski problem. Ob tem pa tovrstni zaplet pomembno poslabša prognozo
bolnika. Z ustreznimi diagnostičnimi postopki in pravilno ter hitro izbiro antibiotika lahko vplivamo
na potek in izhod bolnišnične okužbe spodnjih dihal. Prevelika in nekritična poraba protimikrobnih
zdravil ima za posledico razvoj in širjenje na antibiotike odpornih bakterij, zato naj bo vsako
zdravljenje klinično utemeljeno in podprto z mikrobiološkimi preiskavami in epidemiološkimi
podatki. PMP ne moremo popolnoma preprečiti, jih pa lahko učinkovito omejimo z izvajanjem
nekaterih ukrepov in pravilnim pristopom.
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FARMAKOLOŠKI IN NEFARMAKOLOŠKI UKREPI PRI HUDEM ARDS
Jernej Berden
Izvleček
Umrljivost bolnikov s hudo potekajočim sindromom akutne dihalne stiske (ARDS) je visoka. Na
potek bolezni in izboljšanje preživetja vplivajo predvsem podporni načini zdravljenja, usmerjeni v
preprečevanje dodatne okvare pljuč, povezane s predihavanjem. Pri tem imamo na voljo kar nekaj
nefarmakoloških ukrepov. Farmakološki ukrepi večinoma sicer pripomorejo k izboljšanju
oksigenacije in v nekaterih primerih k skrajšanju časa nadzorovanega predihavanja, vendar se z
izjemo mišične relaksacije v zgodnjem poteku bolezni niso izkazali kot učinkoviti pri izboljšanju
preživetja bolnikov s hudim ARDS.
Uvod
Sindrom akutne dihalne stiske (ARDS) je glede na berlinsko klasifikacijo ARDS opredeljen kot hud,
če je ob vsaj 5 cm H2O pozitivnega tlaka ob koncu izdiha (PEEP) razmerje med delnim tlakom kisika
v arterijski krvi in deležem kisika v vdihanem zraku (PaO2/ FiO2) ≤ 100 mmHg oziroma ≤ 13,3 kPa.
Bolnišnična umrljivost bolnikov s hudim ARDS presega 40 odstotkov. Kljub desetletjem raziskav
temelj zdravljenja ostaja podporno zdravljenje, s katerim lahko pomembno vplivamo na preživetje
bolnikov. Farmakološka terapija se je v večji meri za zdaj žal izkazala kot neučinkovita pri izboljšanju
kratkoročnega in dolgoročnega preživetja.
Nefarmakološki ukrepi
Zaščitno predihavanje
Namen zaščitnega predihavanja je omejiti okvaro pljuč, povezano s predihavanjem (ang. ventilator
induced lung injury, VILI). Pri ARDS pljuča niso enakomerno razpeta, volumen predihanih pljuč je
močno zmanjšan, zato prevelik dihalni volumen (Vt) in previsok tlak platoja (Pplato) povzročita
prekomerno raztezanje alveolov (volutravma), poškodbo alveolarnega epitela in poke v alveolarni
steni (barotravma). Vse to posledično poveča vnetje in kopičenje vnetnih mediatorjev v alveolih
(biotravma). Omejitev Pplato < 30 cm H2O ter Vt na 4–6 ml/kg idealne telesne teže (ITM) ob
ustrezno visoko nastavljenem PEEP pomembno zniža umrljivost bolnikov z ARDS. V literaturi se kot
boljši napovedni dejavnik preživetja od Vt in Pplato vse pogosteje omenja delovni tlak (ang. driving
pressure, dP), ki je razlika med Pplato ob vdihu in PEEP. Zaželena vrednost dP je pod 15 cm H2O. Če
imamo na voljo merjenje ezofagealnega tlaka, prilagajamo PEEP in Pplato glede na izračunani
transpulmonalni tlak, ki mora biti ob koncu vdiha < 20 cm H2O, ob koncu izdiha pa > 0 cm H2O. Pri
bolnikih s hudim ARDS odsvetujejo uporabo spontanih ali podpornih oblik ventilacije. Več v
prispevku »Kako ventiliram bolnika protektivno«.
Nastavitev pozitivnega tlaka ob koncu izdiha (PEEP)
PEEP izboljšuje izmenjavo plinov in zniža potrebo po visokem odstotku kisika. Ustrezno nastavljen
PEEP pripomore k zmanjšanju VILI, ker vzdržuje alveole odprte, izboljšuje homogeno predihanost
pljuč in preprečuje ciklično odpiranje in zapiranje alveolov med dihalnimi ciklusi, kar sicer vodi v
tako imenovano »atelektotravmo«. Višje nastavljene vrednosti PEEP pomembno znižajo umrljivost
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bolnikov z zmernim in hudim ARDS. Po drugi strani previsok PEEP povzroči hemodinamsko
destabilizacijo bolnika in dodatno škodo zaradi prekomernega raztezanja dobro predihanih delov
pljuč. Pri bolnikih s hudim ARDS ustrezne vrednosti PEEP večinoma presegajo 15 cm H2O. Pri
nastavitvi optimalnega PEEP si lahko pomagamo s priporočili berlinske klasifikacije in številnimi
drugimi metodami, npr: s spremljanjem oksigenacije in potrebe po FiO2 ob različnih vrednostih
PEEP, z merjenjem podajnosti dihalnega sistema in Pplato ob vdihu, merjenjem transpulmonalnega
tlaka ob koncu izdiha z uporabo ezofagealne manometrije ali merjenjem delovnega tlaka ob
stopenjskem povečevanju ali nižanju PEEP. Za zdaj še ni jasno, katero metodo je najbolje uporabiti.
Predihavanje na trebuhu
Predihavanje bolnika na trebuhu ima številne ugodne fiziološke učinke in pomembno izboljša
preživetje bolnikov z zmernim in hudim ARDS. Vpliva na prerazporeditev predihanih območij z
razpetjem prej atelektatičnih dorzalnih predelov pljuč, ki so po drugi strani najbolje prekrvljeni, in
tako zmanjša šant ter izboljša razmerje med ventilacijo in perfuzijo. Pljuča so bolj homogeno
predihana, oksigenacija in izplavljanje CO2 se izboljšata, tveganje za nastanek VILI se zmanjša. Da
dosežemo omenjene pozitivne učinke, bolnike na trebuhu predihavamo vsaj 16 ur dnevno,
obračanje lahko ponavljamo več dni zapored. Ob obračanju lahko pride do hemodinamske
nestabilnosti, prehodno tudi poslabšanja hipoksije, pogosto je treba poglobiti sedacijo. Bolnika
ogrožajo preležanine obraza, prsnega koša in medenice, treba je paziti na lego tubusa. Obračanje
na trebuh je kontraindicirano pri nestabilni poškodbi hrbtenice, zlomu medenice, povišanem
intrakranialnem tlaku brez kontinuiranega merjenja ICP in povišanem tlaku v trebuhu. Nosečnice je
ob pravilnem podlaganju možno varno in uspešno ventilirati na trebuhu.
Odpiralni manevri in rekrutiranje pljuč
Z odpiralnimi manevri kratkotrajno povišamo transpulmonalni tlak in tako rekrutiramo
atelektatične predele pljuč. Alveolarni mrtvi prostor se zmanjša, vsaj prehodno se izboljša
podajnost pljuč in zmanjša šant. Ob manevru lahko predvsem pri hipovolemičnih bolnikih pride do
hipotenzije zaradi slabše polnitve desnega prekata. Odpiralni manevri so kontraindicirani pri
povišanem intrakranialnem tlaku ali pnevmotoraksu oz. pnevmomediastinumu. Za zdaj ni jasno,
kateri odpiralni manever je najboljši, v vsakem primeru mu mora slediti nastavitev optimalnega
PEEP, sicer se bodo pljuča po manevru ponovno »sesedla«. Uporabimo lahko manever
kvazistatične zanke pV, ki ga nekateri ventilatorji izvajajo samodejno, manever 40/40 (bolniku na
CPAP/PS nastavimo PEEP 40 cm H2O in ga 40 sekund pustimo spontano dihati oz. aktiviramo
»manual inspiration« in ga pustimo 40 sekund v apneji, če ne diha spontano) in manever 40/8
(bolniku na tlačni ventilaciji nastavimo inspiratorni tlak 40 cm H2O in aktiviramo osemsekundno
inspiratorno pavzo). Manevri s stopenjskim dviganjem PEEP (ang. staircase manouver) omogočijo
hkratno določitev optimalnega PEEP, vendar zahtevajo več časa (PEEP stopenjsko dvigujemo za 5
cm H2O do vrednosti 45 cm H2O in ga nato stopenjsko spuščamo ter ob tem vsakič izračunamo oz.
izmerimo podajnost pljuč). Rekrutiranje je uspešno, če PaO2 in podajnost pljuč porasteta.
Zunajtelesna membranska oksigenacija (ECMO)
Veno-venski ECMO je sistem črpalke in oksigenatorja, ki drenira kri iz velike vene, jo med tokom
skozi oksigenator nasiči s kisikom in odstrani CO2 ter nato vrača v veliko veno. ECMO pri bolnikih s
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hudim ARDS omogoča »ultra-protektivno« predihavanje z dihalnimi volumni 4 ml/kg ITM in manj.
Tako dodatno zmanjša tveganje za VILI in hkrati zagotovi zadostno oksigenacijo in izplavljanje CO2.
Kljub čedalje širši uporabi vloga VV ECMO pri bolnikih s hudim ARDS še ni bila ustrezno podprta z
randomiziranimi raziskavami. Več v prispevku »Zunajtelesne metode«.
Metode, ki se za zdaj niso izkazale kot učinkovite
Airway Pressure Release ventilation (APRV): tlačno kontrolirano nadzorovano predihavanje z
obrnjenim razmerjem med časom trajanja vdiha in izdiha vse do 4 : 1 sicer izboljša oksigenacijo,
vendar obremeni desni prekat, zaradi krajšega časa za izdih pa je le-ta lahko nepopoln, tudi
izplavljanje CO2 je lahko nezadostno. Pozitiven vpliv na preživetje bolnikov z ARDS ni bil dokazan.
Visokofrekvenčno oscilacijsko predihavanje (HFOV): predihavanje z zelo nizkimi volumni pri višjih
srednjih tlakih v dihalih je po dveh randomiziranih raziskavah, ki sta pokazali višjo umrljivost oz.
nikakršne koristi pri bolnikih z ARDS, v večini primerov odsvetovano.
Farmakološki ukrepi
Tekočinsko zdravljenje
S konservativnim pristopom »manj je več« in izogibanjem hipervolemiji po hemodinamski
stabilizaciji bolnika skrajšamo čas nadzorovanega predihavanja. Uporaba furosemida v kombinaciji
z nadomeščanjem humanih albuminov lahko izboljša oksigenacijo in prav tako skrajša čas
nadzorovanega predihavanja, vendar ne vpliva na preživetje.
Uporaba mišičnih relaksantov
Uporaba mišičnih relaksantov pri zmernem in hudem ARDS v prvih 48 urah izboljša preživetje
bolnikov. Kljub globoki sedaciji ujemanje bolnika in ventilatorja namreč ni nujno optimalno.
Bolnikovi poskusi spontanih vdihov lahko generirajo visok transpulmonalni tlak, pokazali so tudi, da
globoka sedacija sama po sebi sproži fenomen »reverznega proženja« ventilatorja (ang. reverse
triggering). Mehanskemu vdihu sledi vdih, ki ga sproži krčenje bolnikove prepone kot odgovor na
mehanski vdih. V obeh primerih prihaja do dodatne volutravme in posledično VILI. Mišična
relaksacija s cisatrakurijem naj bi imela pridružene protivnetne učinke. Podaljšani globoki sedaciji
in mišični relaksaciji pa se moramo izogibati, saj povzroča hudo miopatijo in atrofijo dihalnih mišic
ter podaljša čas nadzorovanega predihavanja in bivanja v enoti intenzivne terapije.
Uporaba inhalacijskega dušikovega oksida (NO)
NO dovajamo bolniku s pomočjo posebnega sistema, ki kontrolirano dovaja mešanico plina v
inspiratorni krak cevi ventilatorja. Pri koncentracijah v vdihanem zraku < 40 ppm (»parts per
milion«) so stranski učinki zanemarljivi. Vdihani NO zniža pljučni žilni upor in prerazporedi pretok
krvi v pljučih v tiste predele, ki so predihani. Oksigenacija bolnika se vsaj prehodno izboljša, zaradi
nižjega pljučnega žilnega upora se razbremeni desni prekat. Kljub ugodnim učinkom niso dokazali
boljšega preživetja bolnikov, verjetno tudi na račun dejstva, da večina bolnikov z ARDS umira zaradi
multiorganske odpovedi in jih le malo neposredno zaradi hipoksične dihalne odpovedi.

113

Šola intenzivne medicine 2017: Mehanska ventilacija in hemodinamska nestabilnost

Glukokortikoidi
Zdravljenje ARDS z glukokortikoidi lahko izboljša oksigenacijo in morda skrajša čas potrebe po
nadzorovanem predihavanju ter pri bolnikih s pljučnico pospeši regresijo infiltratov. Glede vpliva na
preživetje najdemo v literaturi različne in včasih nasprotujoče si podatke. Uporaba
glukokortikoidov med 7. in 13. dnem naj bi preživetje izboljšala, po 14. dnevu pa je povezana z
večjo umrljivostjo. Zgodnje zdravljenje z glukokortikoidi v prvih 72 urah je za zdaj premalo
raziskano.
Ostala farmakološka terapija
Inhalacije surfaktanta bi lahko v teoriji učinkovito nadomestile okvarjen endogeni surfaktant,
vendar klinične učinkovitosti niso dokazali. Prav tako so se kot neučinkoviti izkazali beta2-agonisti,
ki sicer znižajo količino zunajžilne tekočine v pljučih in znižajo tlak v dihalnih poteh. Neučinkoviti so
tudi statini, ki imajo sicer dokazano protivnetno delovanje, ter nesteroidni antirevmatiki in
antioksidanti. Poteka raziskava z nebuliziranim heparinom, ki se je dobro izkazal v predkliničnih
raziskavah. V začetni fazi raziskav je terapija z intravensko aplikacijo mezenhimskih zarodnih celic in
njihov vpliv na regeneracijo poškodovanega tkiva v pljučih.
Zaključek
Hud ARDS ima visoko umrljivost, vendar lahko s pravočasnimi in ustreznimi ukrepi pomembno
vplivamo na izhod bolezni. Boljše razumevanje bolezni v prihodnosti bo verjetno pripeljalo do
ciljane terapije, do takrat pa ostajajo ključni ukrepi, ki preprečujejo dodatno okvaro pljuč, povezano
s predihavanjem. Zaščitno predihavanje, individualna in dovolj visoka nastavitev PEEP, odpiralni
manevri in predihavanje na trebuhu ter zgodnja in časovno omejena mišična relaksacija
pomembno izboljšajo možnost za preživetje bolnikov s hudim ARDS. Ostale metode in načini
zdravljenja so se za zdaj izkazali kot neučinkoviti oziroma potrebujejo še potrditev kliničnih
raziskav.
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TEŽAVNO ODVAJANJE OD MEHANSKE VENTILACIJE
Franc Svenšek
Izvleček
Odvajanje od mehanske ventilacije (MV) predstavlja celoten proces odvajanja bolnika od
mehanske podpore dihanju in odstranitev tubusa. Pri večini bolnikov je odvajanje od MV možno,
ko je odstranjen osnovni vzrok za akutno dihalno odpoved, pri 20−40 odstotkih bolnikov pa se kljub
odstranitvi osnovnega vzroka pojavijo težave. Razlogi za to so številni. Težavno odvajanje od MV je
lahko posledica motenega delovanja različnih organov, ki so vključeni v proces dihanja, in sicer
motenega delovanja dihalnih poti in pljuč, možganov, srca, trebušne prepone in dihalnih mišic ter
žlez z notranjim izločanjem. Preden želimo bolnika uspešno odvesti od MV, moramo prepoznati vse
vzroke za težavno odvajanje od MV in jih ustrezno odpraviti.
Uvod
Mehanska ventilacija (MV) je postopek zdravljenja, ki po eni strani rešuje življenja, po drugi strani
pa je povezan s številnimi zapleti, ki so posledica MV in so pogosto neposredno povezani z dolžino
njenega trajanja. Po odstranitvi osnovnega vzroka za uvedbo MV pomeni odvajanje od nje
pomemben korak k skrajšanju časa trajanja MV in s tem zapletov, povezanih z njo. Neuspešna
odstranitev (ekstubacija) dihalne cevke (tubusa) in posledična ponovna vstavitev tubusa
(reintubacija) imata za posledico podaljšanje časa trajanja MV, časa zdravljenja v enoti intenzivne
medicine (EIM) in v bolnišnici, kar je posledično povezano s povečano umrljivostjo bolnikov (1).
Razdelitev
Odvajanje od MV so leta 2007 razdelili na tri skupine, in sicer na enostavno, težko in podaljšano
odvajanje (ICC – International Consensus Conference). Enostavno odvajanje od MV pomeni, da
bolnik zmore prvi test spontanega dihanja (SD). Težko odvajanje pomeni, da bolnik potrebuje do tri
teste SD ali do sedem dni, da zmore test SD. Podaljšano odvajanje pa pomeni, da bolnik potrebuje
več kot tri teste SD ali več kot sedem dni, da zmore test SD. Pojavnost enostavnega odvajanja od
MV je okrog 55- do 59-odstotna, težkega odvajanja od MV 26- do 39-odstotna in podaljšanega
odvajanja od MV 6- do 14-odstotna.
Glede na številne omejitve predlagane razdelitve, ki ne zajame vseh bolnikov na MV, je bila glede
na prospektivno opazovalno raziskavo WIND (WeanIng according to a New Definition) 2016
predlagana prilagoditev razdelitve ICC, po kateri se za začetek odvajanja upošteva vsak poskus
ločitve od MV. Predlagana so bila poimenovanja ločeno za intubirane bolnike in za bolnike s
traheostomo:

1. intubirani bolniki:
a) ločitev od MV:

 test SD z ekstubacijo ali brez nje;
 ekstubacija s testom SD ali brez njega;
b) uspešno odvajanje od MV:
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ekstubacija brez reintubacije ali smrti v prvih 7 dnevih, ne glede na
uporabo neinvazivne ventilacije (NIV);
 odpust iz EIM v prvih 7 dnevih brez MV;
2. bolniki s traheostomo:
a) ločitev od MV:
 spontano dihanje preko traheostome brez MV več kot 24 ur;
b) uspešno odvajanje od MV:
 spontano dihanje preko traheostome brez MV v prvih 7 dnevih ali do
odpusta iz EIM.








Glede na trajanje odvajanja od MV so bolnike razdelili na štiri skupine:
skupina 0 brez poskusa odvajanja (ločevanja) od MV;
skupina 1 (kratko odvajanje od MV): uspešno odvajanje od MV v prvih 24 urah po prvem
poskusu ločevanja od MV (uspešno odvajanje od MV ali smrt);
skupina 2 (težko odvajanje od MV): odvajanje od MV, ki traja več kot 24 ur in manj kot 7
dni (uspešno odvajanje od MV ali smrt
skupina 3 (podaljšano odvajanje od MV): odvajanje od MV, ki traja več kot 7 dni (uspešno
odvajanje od MV ali smrt):
skupina 3a: uspešno odvajanje od MV več kot 7 dni od prvega poskusa ločevanja od MV;
skupina 3b: podaljšano odvajanje od MV brez uspeha.

V raziskavi WIND so zajeli 2729 bolnikov, 24,3 % bolnikov je bilo v skupini brez poskusa odvajanja
od MV, 57 % bolnikov v skupini 1, 10,1 % bolnikov v skupini 2 in 8,7 % bolnikov v skupini 3. V
skupini 1 je bila umrljivost 5,8-odstotna, v skupini 2 16,5-odstotna in v skupini 3 29,8-odstotna.
Vzroki
Vzroki za težavno (težko in podaljšano) odvajanje od MV so številni; pozorni moramo biti na
morebitne motnje v delovanju organov, ki so vključeni v proces dihanja. Ponavljajoči se neuspešni
testi spontanega dihanja so lahko posledica še ne popolnoma pozdravljene osnovne bolezni ali
pojav enega ali več novih problemov. Pomagamo si lahko z pristopom ABCDE, ki upošteva motnje v
delovanju dihalnih poti in pljuč (A – Airway and lung dysfunction), možganov (B – Brain
dysfunction), srca (C – Cardiac dysfunction), trebušne prepone (diafragme) in dihalnih mišic (D –
Diaphragm/respiratory muscle dysfunction) ter žlez z notranjim izločanjem (E – Endocrine and
metabolic dysfunction).
A) Moteno delovanje dihalnih poti in pljuč
Povišan upor v dihalnih poteh, zmanjšana podajnost (komplianca) dihalnega sistema in motena
izmenjava plinov v pljučih povečajo delo dihalnih mišic in prispevajo k neuspešnemu odvajanju od
MV:

1. povišan upor v dihalnih poteh:
a) tubus:



premajhna velikost tubusa;
sekret v tubusu;
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b) velike dihalne poti:

 sekret v dihalnih poteh;
 zožitev sapnika (traheje);
 traheomalacija;
 nepravilna lega traheostome;
 tujki;
c) majhne dihalne poti:
 astma;
 kronična obstruktivna pljučna bolezen;
 sindrom akutne dihalne stiske (ARDS);
2. zmanjšana podajnost – komplianca dihalnega sistema:
a) stena prsnega koša:
 edem stene prsnega koša;
 plevralni izliv;
 ascites;
 povišan tlak v trebušni votlini;
 debelost;
b) pljuča:
 pozitiven tlak v alveolih na koncu izdiha (auto-PEEP);
 vsebina v alveolih (tekočina, gnoj, kolaps);
 pljučnica;
 bolezni intersticija.
Pri odvajanju od MV moramo najprej poskrbeti za ustrezno aspiracijo dihalnih poti, s katero
odstranimo sekret in znižamo upornost v tubusu ali traheostomi in velikih dihalnih poteh. Povišana
upornost v zgornjih dihalnih poteh je lahko posledica poškodbe sapnika, ki se lahko pojavi pri
bolnikih, ki so bili na MV več kot štiri tedne. Med poškodbe sapnika spadajo zožitev sapnika,
traheomalacija in prisotnost granulacijskega tkiva. Fleksibilna bronhoskopija je glavna preiskava pri
diagnostiki bolezni v zgornjih dihalnih poteh. Pri diagnostiki traheomalacije moramo bolnike med
bronhoskopijo odklopiti od MV.
Bolnike z astmo in s kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB) moramo ustrezno zdraviti
(bronhodilatatorji, kortikosteroidi), da znižamo upornost v spodnjih dihalnih poteh in znižamo
auto-PEEP, saj lahko povzroči povečanje dihalnega dela.
Podajnost dihalnega sistema predstavlja raztegljivost stene prsnega koša in pljuč. Statično
podajnost dihalnega sistema (CDS) lahko izračunamo z meritvami dihalnega volumna (DV),
alveolarnega ali nivojskega tlaka (pplateau) in tlaka na koncu izdiha (PEEP), CDS = DV/pplateauPEEP, normalne vrednosti so 60−100 ml/cm H2O. Optimalizacija CDS z zmanjšanjem edema pljuč in
stene prsnega koša, z odstranitvijo plevralnega izliva ali ascitesa in zmanjševanjem atelektaz lahko
omogoči uspešno odvajanje od MV.
Motena izmenjava plinov se med testom SD lahko kaže kot hipoksemija in/ali hiperkapnija. Bolniki
s težkim odvajanjem od MV in hiperkapnijo pogosto niso zmožni zvišati minutne ventilacije,
najpogosteje zaradi slabosti dihalnih mišic in/ali motene mehanike dihanja.
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B) Moteno delovanje možganov
Moteno delovanje možganov in težavno odvajanje od MV je najpogosteje povezano s prisotnostjo
delirija. Delirij je lahko posledica osnovne bolezni zaradi prizadetosti možganov, med druge vzroke
prištevamo uporabo sedativov in opiodnih analgetikov, podaljšano imobilizacijo. V vsakdanji
klinični praksi priporočajo uporabo protokolov za sedacijo, potrebno je aktivno iskanje delirija s
pomočjo točkovnikov Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) ali Intensive Care
Delirium Screening Checklist (ICDSC). Pri preprečevanju in zdravljenju delirija je treba upoštevati
nefarmakološke in farmakološke ukrepe. Treba je zagotoviti zadostno analgezijo z ustrezno
uporabo analgetikov, uporabo sedacije je treba zmanjšati na najnižjo možno stopnjo, ki je za
bolnika varna in mu zagotavlja udobje. Pomembna je zgodnja mobilizacija bolnika, ki lahko zmanjša
pogostnost in trajanje delirija.
Med drugimi vzroki za težavno odvajanje od MV so lahko še tesnoba (anksioznost), huda tesnoba
(agitacija) in depresija, pri zdravljenju je pogosto potrebno sodelovanje psihologov in psihiatrov.
C) Moteno delovanje srca
Moteno delovanje srca je razlog za težavno odvajanje od MV pri 20−40 odstotkih bolnikov.
Najpogostejša razloga sta motena prekrvavitev srčne mišice (ishemija) in moteno delovanje srca
zaradi drugih bolezni, ki vplivajo na sistolično in/ali diastolično funkcijo levega prekata. Prehod iz
MV na spontano dihanje povzroči dodatno obremenitev srca zaradi sprememb tlaka v prsnem
košu, ki vplivajo na polnitev (preload) in obremenitev (afterload) levega prekata, kakor tudi zaradi
povečane porabe kisika v dihalnih mišicah. Ob spontanem dihanju znižanje tlaka v prsnem košu
poveča polnitev in obremenitev levega prekata, kar povzroči povišanje tlaka v levem atriju, ki lahko
pri bolnikih z motenim delovanjem srca vodi v nastanek pljučnega edema. Povišane vrednosti
možganskega natriuretičnega peptida (NT-proBNP) pred odvajanjem od MV in po njem ali več kot
20-odstotni porast vrednosti NT-proBNP med testom SD kažejo na verjetnost motenega delovanja
srca kot razloga za težave pri odvajanju od MV. Pri diagnostiki motene prekrvitve srca med testom
SD uporabimo snemanje 12-kanalnega elektrokardiograma (EKG), pri diagnostiki motenega
delovanja srca je prva preiskava ultrazvok srca.
Č) Moteno delovanje trebušne prepone in dihalnih mišic
Oslabelost trebušne prepone in dihalnih mišic je lahko prisotna že ob intubaciji, pogosteje nastane
med zdravljenjem v EIM, polinevropatija in miopatija kritično bolnega sta pogosto prisotni sočasno.
Oslabelost trebušne prepone lahko ugotovimo s pomočjo ultrazvoka, gledamo lahko navpično
(vertikalno) gibanje trebušne prepone med dihanjem, paradoksno gibanje trebušne prepone med
vdihom ali zadebelitev trebušne prepone med vdihom, pri čemer vrednosti zadebelitve med
vdihom pod 30 odstotki kažejo na moteno funkcijo trebušne prepone.
Odvajanje od MV lahko dodatno oslabi trebušno prepono in dihalne mišice, zato ni smiselno
vztrajati, če bolnik ne zmore testa SD. Vztrajanje pri neuspešnem odvajanju od MV povzroči daljše
okrevanje trebušne prepone in dihalnih mišic, zato se odvajanje od MV še dodatno podaljša.
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D) Moteno delovanje žlez z notranjim izločanjem
Pri bolnikih s težavnim odvajanjem od MV moramo pomisliti tudi na moteno delovanje žlez z
notranjim izločanjem in na presnovne vzroke. Med boleznimi žlez z notranjim izločanjem iščemo
odpoved skorje nadledvične žleze in zmanjšano delovanje ščitnice (hipotiroza).
Pri bolnikih v EIM je zaradi kritične bolezni izražen katabolizem, ki ob neustrezni prehrani vodi v
razgradnjo beljakovin in povzroči zmanjšano mišično maso, moč in vzdržljivost mišic, tudi trebušne
prepone in dihalnih mišic. Ustrezna prehrana, zaželena je enteralna prehrana, prve dni obsega
predvsem zadosten vnos beljakovin. Izogibamo se prekomernemu vnosu kalorij z veliko ogljikovimi
hidrati, kar povzroči nastajanje več ogljikovega dioksida (CO2) in s tem povečano obremenitev
dihalnih mišic zaradi povečane minutne ventilacije.
Zaključek
Odvajanje od MV je tako rekoč enako za bolnike s težavnim (težkim in podaljšanim) odvajanjem kot
za bolnike z enostavnim (kratkim) odvajanjem od MV. Odvajanje od MV vključuje način odvajanja,
ugotavljanje uspešnosti ali neuspešnosti odvajanja in odločitev o odstranitvi tubusa. Pomembno je,
da v primeru neuspešnega odvajanja od MV ne nadaljujemo odvajanja, saj pride do dodatne
oslabitve trebušne prepone in dihalnih mišic, ki zato potrebujejo daljše okrevanje. Pred ponovnim
odvajanjem od MV moramo odpraviti vse vzroke za neuspešno odvajanje, med posameznimi
poskusi odvajanja je zelo pomembna tudi optimalna nastavitev ventilatorja.
Za uspešno odvajanje od MV se priporoča uporaba prvega testa SD s pomočjo tlačne podpore 5−8
cm H2O posameznemu vdihu (PSV – pressure support ventilation), uporaba protokolov za sedacijo,
uporaba protokolov za odvajanje od MV, zgodnja mobilizacija in takojšnja uporaba NIV po
ekstubaciji pri rizičnih bolnikih, kot so na primer bolniki s kroničnimi boleznimi pljuč in srca.
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MEHANSKA VENTILACIJA: KLINIČNI PRIMERI
KLINIČNI PRIMER: VENTILACIJA BOLNIKA S HUDO BRONHOOBSTRUKCIJO
Matej Godnič
Izvleček
V prispevku je predstavljen klinični primer bolnika z napredovalo kronično obstruktivno pljučno
boleznijo in hudo bronhoobstrukcijo, ki je bila glavna ovira pri mehanskem predihavanju bolnika.
Izpostavljeni so glavni klinični parametri, na podlagi katerih so zdravniki prilagajali načine
mehanske ventilacije. Na koncu prispevka smo izpostavili dodatne iztočnice za razmislek o
alternativah zdravljenja in dilemah, ki se porajajo ob zdravljenju tovrstnih bolnikov.
Uvod
Mehanska ventilacija je kljub številnim možnostim zdravljenja eden glavnih razlogov za umrljivost v
intenzivnih enotah. Že ob predhodno normalni fiziologiji pljuč je treba zaradi primarne okvare
parenhima prilagoditi način mehanske ventilacije in njen nadzor vsakemu bolniku posebej. Ob
predhodni okvari pljuč z bronhoobstrukcijo pa pomeni mehanska ventilacija izziv tudi najbolj
izkušenim. Ključno je poznavanje osnovne (pato)fiziologije emfizematsko spremenjenih pljuč, saj le
tako lahko omogočimo varno dihalno podporo s primernim nadzorom oz. meritvami parametrov
ventilacije, s katerimi prilagajamo mehansko ventilacijo skladno z razvojem klinične slike.
Predstavitev kliničnega primera
Bolnika smo sprejeli na oddelek intenzivne medicine (OIM) zaradi dihalne stiske ob okužbi dihal –
bronh(iol)itisu ob okužbi z respiratornim sincicijskim virusom (RSV), ki je bil v času hospitalizacije
izoliran iz brisa sluznice žrela.
Dispneja ob bronhoobstrukciji je bila vodilni simptom že tri dni pred sprejemom ob sicer
napredovali kronični obstruktivni pljučni bolezni emfizematskega tipa (pred 6 meseci opravljena
spirometrija v pulmološki ambulanti – FVC 1900 ml, FEV1 750 ml, oksigenacija normalna). Bolnik je
imel blago povišano temperaturo (do 38 °C), kašelj je bil minimalno produktiven, pogosteje je
uporabljal olajševalec (ipratropijev bromid) ob siceršnji inhalatorni terapiji s kortikosteroidom in
dolgodelujočim agonistom beta (LABA). Na rentgenogramu prsnih organov (RTG p.c.) ob sprejemu
ni bilo jasnih vnetnih infiltratov v pljučnem parenhimu, ki je bil pričakovano razredčen. Plinska
analiza arterijske krvi (PAAK) je pokazala novonastalo hipoksemijo in blago hiperkapnijo, ob kateri
je bil bolnik utrujen (ob siceršnji sarkopeniji), dihal je s pomožno dihalno muskulaturo. V
laboratorijskih izvidih (prinešenih s seboj) sta izstopali povišana vrednost levkocitov (13 x 109/l) z
nevtrofilijo in blago povišana vrednost C-reaktivnega proteina (CRP 70 mg/l). V drugih biokemičnih
laboratorijskih izvidih ni bilo relevantnih odstopanj.
V urgentnem centru bolnišnice je bolnik prejel inhalacije ipratropijevega bromida, ki pa so dihalno
stisko še poslabšale. Medicinske sestre so sprejemnega zdravnika opozorile na poglabljajočo
hipoksemijo na podlagi periferne pulzne oksimetrije (SpO2) – padec SpO2 s predhodnih 90 na 85
odstotkov kljub dodatku kisika prek Venturijeve maske s 40 odstotki kisika. Dodatno se je
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poslabšala tudi klinična slika dihalne stiske, pojavila sta se slika tihega prsnega koša in paradoksno
dihanje. Potrebni so bili sedacija/analgezija, intubacija in mehansko predihavanje. Že ob intubaciji
je zdravnik ugotovil ujetje zraka v pljučih oz. prsnem košu (oteženo predihavanje z balonom).
Prvotne nastavitve ventilatorja so bile naslednje: pSIMV FD 20/min, Pi 20 cm H2O, Ti 1s, PS 15 cm
H2O, PEEP 5 cm H2O, FiO2 1,0. Kontrolna PAAK ni bila opravljena. Zaradi padca tlaka zaradi
sedacije/analgezije ob intubaciji je bila potrebna podpora z nizkim odmerkom vazopresorja. Bolnik
je bil vitalno stabilen sprejet na OIM (tlak 115/70, SpO2 90 %).
Po prvotni oskrbi na OIM je bila uvedena kontinuirana terapija z opiatnim analgetikom (fentanil) in
kratkodelujočim anestetikom (propopfol) za doseganje stopnje -3 po točkovniku RASS (angl.
Richmond Agitation Sedation Score, RASS). Odvzeta je bila kri za PAAK ob zgornjih parametrih
ventilacije: pH 7,25; BE -3,5; HCO3 29; sHCO3 26; pCO2 7,7; pO2 8,5, SaHb 0,93. Zdravnik OIM je
prilagodil mehansko ventilacijo na naslednje parametre: A/C FD 15/min, Pi 20 cm H2O, Ti 0,6 s,
PEEP 12 cm H2O, FiO2 0,8. Kot medikamentozno terapijo obstrukcije je bolnik prejel
metilprednizolon v odmerku 40 mg in inhalacije ipratropija prek nastavka ventilatorja,
sinhronizirane z vdihi bolnika. Ukinjena je bila druga inhalatorna terapija. Zaradi hitre pridobitve
izvida (isti dan) polimerazne verižne reakcije (PCR) na genom RSV po posvetu z infektologom
antibiotična terapija ni bila uvedena.
Opravljene so bil meritve za določitev intrinzičnega PEEP (prekinitev pretoka plinov na koncu
izdiha), ki so pokazale, da je kljub znatnemu povišanju nastavitve PEEP na ventilatorju še vedno
prisotno ujetje zraka/plinov (razlika v tlakih 3 cm H2O). Določitev platoja tlaka v dihalnih poteh je
pokazala znatno nižji tlak na koncu zadržanega vdiha (v primerjavi z najvišjim tlakom v dihalnih
poteh – razlika v tlakih 5 cm H2O). Glede na izmerjene parametre je bila mehanska ventilacija (vsaj
navidezno) v tlačno varnem območju.
Za natančnejši nadzor tlakov v dihalih ter lažje in varnejše vodenje mehanske ventilacije so vstavili
ezofagealno sondo z balonom za meritve ezofagealnega tlaka kot nadomestka plevralnega tlaka, iz
katerega so izračunali transpulmonalne tlake (Paw - Pes). Ti so se gibali od 15 cm H2O v inspiriju do
-2 na koncu izdiha, zdravnik je na podlagi teh meritev dvignil nastavitev PEEP na 15 cm H2O. Po
navedeni korekciji so z zamikom opravili PAAK, ki je pokazala naslednje meritve: pH 7,35; BE 2,1;
HCO3 28; sHCO3 27; pCO2 6,5; pO2 9,8; SaHb 0,97. Ob izboljšanju acidobaznega ravnovesja dodatni
bronhodilatator v tem trenutni ni bil indiciran, način mehanske ventilacije je bil nespremenjen do
naslednjega dne, ko je bilo videti manj izrazito bronhoobstrukcijo z nadaljnjim izboljšanjem PAAK.
Dežurni zdravnik je lahko ob normalnih vrednostih SpO2 postopoma nižal tudi FiO2 do 0,35.
Kontrolna PAAK naslednji dan zjutraj: pH 7,36; BE 2,5; HCO3 26; sHCO3 25; pCO2 5,8; pO2 8,3; SaHb
0,93. Zdravniki OIM so prekinili infuzijo kratkodelujočega anestetika in znižali odmerek analgetične
terapije. Do večera drugega dne hospitalizacije na OIM je bil bolnik delno prebujen (RASS -2),
vodljiv. Način mehanske ventilacije je bil spremenjen iz kontrolirane v tlačno podporno. Tretji dan
hospitalizacije se je pri bolniku zjutraj razvil psihomotorični nemir, s pomočjo točkovnika CAM-ICU
je bil opredeljen kot delirij. Navedene težave je spremljala izrazitejša bronhoobstrukcija in
dissinhronija med bolnikom in ventilatorjem. Uvedena je bila terapija s kventiapinom 2 x 50 mg
dnevno, kar je zadostovalo za umiritev nemira, prejel je dodatne odmerke bronhodilatatorja, kar je
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omogočilo uspešno nadaljevanje odvajanja od ventilatorja. Četrti dan zdravljenja na OIM je bil
bolnik zjutraj vodljiv, sodelujoč, na podporni tlačni ventilaciji z nizko vsebnostjo kisika v vdihani
mešanici, PEEP 7 cm H2O. Opravljeni so bili testi dihalne moči (P 0,1 -5 cm H2O, Pi max -25 cm H2O),
na njihovi podlagi so bolnika ekstubitali. Ob ekstubaciji je bila prisotna respiratorna fizioterapevtka,
ki je pripravila pripomočke za morebitno neinvazivno ventilacijo (NIV). Ta je bila potrebna še isti
dan popoldne in zvečer zaradi utrujenosti, prvo noč po ekstubaciji tudi večino noči. Bolnik je NIV
prenašal brez težav, nadaljevali smo z bronhodilatatorno terapijo z ipratropijem in venoznim
kortikosteroidom v padajočem odmerku. V naslednjih dveh dneh je bolnik potreboval postopoma
vedno manj NIV, brez dodatnih zapletov je bil premeščen na pljučni oddelek za nadaljevanje
zdravljenja in rehabilitacijo.
Bolnik je ob navedeni terapiji v času zdravljenja v EIT prejemal ustaljeno terapijo po priporočilih:
tekočinsko zdravljenje, enteralno prehrano z nizkim respiratornim količnikom (zaradi hiperkapnije)
in višjo vsebnostjo beljakovin (zaradi sarkopenije), inhibitor protonske črpalke, nizkomolekularni
heparin v preventivnem odmerku, kasneje večerni odmerek kventiapina; imel je dvignjeno vzglavje,
deležen je bil vsakodnevne lokomotorne fizioterapije (sprva pasivne, kasneje aktivne) s
posedanjem v postelji.
Omeniti je treba, da je potek okužbe in dihalne podpore v opisanem primeru potekal idealno in
brez hujših zapletov, ki bi pomembno podaljšali čas mehanske ventilacije. Razvil se je sicer delirij, ki
je bil uspešno obvladan s kventiapinom. Ključno je prepoznati vse zaplete, ki bi podaljševali čas
mehanske ventilacije, saj se z njenim trajanjem hitro zmanjšuje mišična masa bolnika, kar otežuje
uspešno odvajanje in ekstubacijo. Ob spremenjeni patoanatomiji dihalnih poti pri tovrstnih bolnikih
je mišična masa ključna za dihalno zmožnost in lahko v primeru prevelike izgube mišičja vodi v
dolgotrajno odvajanje od ventilatorja ali trajno odvisnost od mehanske ventilacije.
Novejši izzivi
Novejši algoritmi mehanske ventilacije omogočajo boljšo avtomatizirano sinhronizacijo bolnika in
ventilatorja in tako zmanjšajo število neučinkovitih vdihov. Angleška literatura opredeljuje več
različnih parametrov dissinhronije, npr. flow mismatch, missed trigger, reverse trigger, double
trigger, ki jih je mogoče pravočasno prepoznati in odpravljati. Klasični načini ventilacije s sočasnim
merjenjem ezofagealnega tlaka oz. transpulmonalnega tlaka omogočajo razločevanje napačnega
proženja, saj s temi meritvami zaznamo (ne)posredno delo prepone. Način ventilacije NAVA to
omogoča z merjenjem električnega potenciala mišičja prepone. Uporaba načina NAVA je mogoča
tudi pri neinvazivni ventilaciji, kar olajša odvajanje od mehanske dihalne podpore.
Na tržišče prihajajo vedno enostavnejši zunajtelesni odstranjevalci CO2, ki ob vedno manj
zahtevnem rokovanju omogočajo pravočasno razbremenitev pljuč z vidika ventilacije, zmanjšajo
dihalno delo, posledično omogočajo (ultra)protektivno ventilacijo. Zastavljene so pilotne študije
(npr. Supernova Trial), ki preverjajo možnosti varne in učinkovite uporabe zunajtelesnih
odstanjevalcev CO2.
Tehnološko je že mogoče bolnike predihavati z mešanico kisika in helija (Heliox), ki je zaradi manjše
viskoznosti ugodnejši pri hudi bronhoobstrukciji. Njegova omejitev je dobavljivost in uporabnost le
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pri največ srednjih koncentracijah kisika – največ 40 odstotkov. Pri višjih koncentracijah se korist
nizke viskoznosti helija izgubi zaradi padanja njegove koncentracije.
Zaključek
Bolnik z bronhoobstrukcijo pomeni svojevrsten izziv pri mehanski ventilaciji. Ob razvoju različnih
načinov mehanske ventilacije je pomembno poznati možnosti dihalne podpore, ki so nam na voljo.
Zaradi staranja populacije, prisotnih vedno več kroničnih bolezni pri starejših in vpliva kroničnih
bolezni na pešanje telesa (sarkopenije) je ob sami tehnologiji nujno poznavanje biologije in
(pato)fiziologije, ki bo ostala temelj zdravljenja.
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KLINIČNI PRIMER: VENTILACIJA BOLNIKA S POŠKODBO PRSNEGA KOŠA
Sergej Godec
Izvleček
Poškodbe prsnega koša so kompleksne in terapevtsko zahtevne, saj njihova oskrba zahteva
individualizirano ventilatorno podporo, odlično analgezijo in respiratorno fizioterapijo. Prikazan je
primer tope poškodbe s plapolajočo steno prsnega koša, obsežno obtolčenino in raztrganino pljuč
ter hematopnevmotoraksom. Opisani so osnovna patofiziološka načela izbranih poškodb ter
osnovna načela mehanske ventilacije.
Uvod
V Evropi je velika večina poškodb prsnega koša topih. Poškodba prsnega koša ima tri možne
mehanizme: hitra deceleracija, neposredni udarec in kompresija. Deceleracijski mehanizem je
najpogostejši v prometu, kjer so prisotne visoke hitrosti ob trkih, ter pri padcih z višine. Neposredni
udarec ob topi predmet povzroči lokalizirane zlome kosti s podležnimi parenhimskimi poškodbami
struktur prsnega koša, topo poškodbo srca, pnevmotoraks in/ali hematotoraks. Kompresijska sila
lahko povzroči travmatsko asfiksijo ob nenadnem povečanju venskega tlaka v toraksu ob sočasnih
hudih poškodbah kostnih struktur prsnega koša. Respiratorna insuficienca je posledica multiplih
zlomov reber z nestabilnim prsnim košem, pnevmotoraksom, obtolčeninami pljuč, aspiracijo,
poškodbo traheje in hematotoraksom. Hemodinamski kolaps je največkrat posledica
hemoragičnega šoka ob masivnem hematotoraksu, kardiogenega šoka ter obstruktivnega šoka ob
srčni tamponadi ali tenzijskem pnevmotoraksu.
Prikaz primera
S češnje je padel 72-letni bolnik. Zaradi hemodinamske nestabilnosti in dispneje je bil pripeljan v
reanimacijski prostor. Bil je orientiran, GCS 15. Tipne so bile krepitacije nad desnim hemitoraksom,
frekvenca dihanja je bila 25/minuto, na 60-odstotni Venturijevi maski je bila satO2 85 %, desno je
bilo dihanje odsotno s hiposonornim poklepom. Krvni tlak je bil 83/65 mmHg, frekvenca srca
124/min, na monitorju je bila sprva sinusna tahikardija, ki je prešla v atrijsko fibrilacijo s frekvenco
ventriklov 180/minuto. Zaradi suma na hemopnevmotoraks je bila desno opravljena
torakocenteza, po kateri je izteklo 900 ml krvi. Ob tem se je bolnik hemodinamsko stabiliziral,
vendar ostal v atrijski fibrilaciji. Bolnik je bil analgosediran in intubiran. Elektrokonverzija srčnega
ritma ni bila uspešna. Prejel je 1000 ml koloidov in 2 enoti koncentriranih eritrocitov. CT toraksa je
pokazal serijsko, večinoma dvojno frakturo reber posterolateralno z obsežnim podkožnim
emfizemom vzdolž torakalne stene desno, hematopnevmotoraks ob vstavljeni drenaži ter
laceracije in obtolčenine desnega spodnjega pljučnega režnja (slika 1). CT trebuha je pokazal
lacerokontuzijo jeter brez aktivne krvavitve. Nekaj minut po zaključeni diagnostiki je prišlo do
krajšega srčnega zastoja, zastojni ritem je bil PEA. Ob sumu na tenzijski pnevmotoraks je bil
torakalni dren na novo nameščen.
Dan po sprejemu v CIT je bolnik postal febrilen, porasli so vnetni parametri. Opravljena je bila
bronhoskopija, pri čemer je bilo v bronhialnem vejevju desnega spodnjega režnja vidno nekaj krvi,
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izolirali smo Haemophilus infuenzae. Ob nestabilnem prsnem košu in anatomski poziciji zlomljenih
reber je bila tri dni po sprejemu opravljena osteosinteza 4. rebra anterolateralno in 9.–11. rebra
lateroposteriorno ter videoskopsko vodena (VATS) toaleta. Pri bolniku je bila indicirana epiduralna
analgezija, vendar je postal ponovno febrilen z drugim porastom vnetnih parametrov, narasel je
intraabdominalni tlak, postal je oliguričen, potreba po vazokativi se je povečala. Na CT trebuha so
bili znaki za perforacijo votlega organa. Pri eksplorativni laparatomiji je bila najdena pozna
posttravmatska perforacija cekuma. Ob možni sepsi smo kot alternativno opiodom in ob relativni
kontraindikaciji za nevraksialno analgezijo uvedli ketamin v kontinuirani infuziji. Deset dni po
sprejemu smo opravili kontrolni CT prsnega koša, ki je pokazal le majhne hematome ob zlomih
reber, laceriran spodnji desni pljučni reženj z verjetno pasivnim kolapsom pljuč. Bolnika smo preko
podpornih oblik ventilacije 25. dan po sprejemu uspešno ekstubirali.
Pri bolniku smo sprva začeli kontrolirano volumsko mehansko ventilacijo. Po kirurški oskrbi zlomov
reber smo nadaljevali kontrolirano tlačno ventilacijo z nizkim PEEP ter gospoda prevedli sprva na
BILEVEL s postopnim višanjem spodnjega tlaka, nato pa na spontano obliko dihanja s tlačno
podporo in naposled uspešno ekstubirali. Vseskozi smo izvajali intenzivno respiratorno
fizioterapijo.
Razprava
Ta klinični primer prikazuje heterogenost poškodb prsnega koša, ki nastopajo sočasno in z
dodatnimi zapleti drugih organskih sistemov. Predstavljeni bolnik je imel zmeren hematotoraks, ki
je bil razrešen pred sprejemom v intenzivno terapijo. Prav tako je imel pnevmotoraks, ki je med
oskrbo postal tenzijski. Nestabilni prsni koš je zahteval kirurško oskrbo zlomov reber. Obtolčenina
poškodovančevih pljuč je povzročala sicer nepomemben intrapulmonalni šant.
Pnevmotoraks je pogosta posledica poškodbe prsnega koša. Diagnoza tenzijskega pnevmotoraksa
je klinična in vključuje inspekcijo, palpacijo, perkusijo in avskultacijo (90-odstotna občutljivost, 98odstotna specifičnost). Zdravljenje zahteva takojšnjo igelno dekompresijo plevralnega prostora ter
torakocentezo. Slednja je zaželena pred intubacijo, saj mehanska ventilacija s pozitivnim tlakom še
dodatno poveča intratorakalni tlak, zmanjša venski priliv ter poglobi hipotenzijo. Tenzijski
pnevmotoraks je najpogostejši reverzibilni vzrok smrti pri politravmatizirancih v srčnem zastoju.
pnevmotoraks
obtolčenina
podkožni emfizem
hematotoraks

Slika 1: CT prsnih organov ob sprejemu
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Hematotoraks
Pri bolniku ni šlo za masivni hematotoraks. Za tega bi bila potrebna izguba vsaj 1,5 l krvi v plevralni
prostor, kar bi kazalo na obsežno raztrganino pljuč ali krvavitev iz večje intratorakalne oziroma
interkostalne žile. Ob zmernem hematotoraksu je pomembna torakocenteza z dekompresijo ter
nadomestitev cirkulacijskega volumna, kar pri večini poškodovancev predstavlja dokončno oskrbo.
Če izguba po namestitvi torakalnega drena znaša več kot 1500 ml ali več kot 250 ml/h v treh
zaporednih urah oziroma je ob hemoragičnem šoku potrebno kontinuirano nadomeščanje krvi, je
indicirana urgentna torakotomija.
Zlomi reber spadajo med najpogostejše poškodbe prsnega koša. Redko povzročijo pomembnejše
zaplete, a so pomembni kazalnik morebitnih resnejših poškodb, predvsem obtolčenin pljuč. Pri 13
odstotkih ljudi z zlomom enega ali več reber se razvijejo zapleti v smislu pljučnice, ARDS, pljučne
embolije, pnevmotoraksa, aspiracijske pljučnice, empiema oz. respiratorne odpovedi s potrebo po
mehanski ventilaciji. Število zlomljenih reber neposredno korelira z umrljivostjo in obolevnostjo
poškodovancev zaradi respiratornih vzrokov.

Slika 2: Multipli zlomi reber – plapolajoči prsni koš
Nestabilni (plapolajoči) prsni koš se pojavi ob vsaj štirih zaporednih zlomih reber na vsaj dveh
mestih (slika 2). Tako poškodovan predel prsnega koša se giba obratno od mehanike dihanja
preostalega (neprizadetega) prsnega koša – ob vdihu se ugreza, ob izdihu izboči. Bolj kot
anatomska je pomembna funkcionalna definicija – torej nekompetentni del prsnega koša, ki je
dovolj velik, da povzroči motnje dihanja. VC in FRC sta bistveno zmanjšana. Že sama bolečina ob
taki poškodbi lahko povzroči hipoksemijo, atelektazo, neujemanje V/P, zmanjšano podajnost,
povečano upornost v dihalnih poteh in povečano dihalno delo. Izdelanih je več različnih meril in
smernic za intubacijo plapolajočega prsnega koša (tabela 1).

127

Šola intenzivne medicine 2017: Mehanska ventilacija in hemodinamska nestabilnost

Tabela 1: Indikacije za intubacijo nestabilnega prsnega koša
Parameter

Indikacijska meja

PaO2

< 9 kPa na maski Ohio

PaCO2

> 6,7 kPa

Frekvenca dihanja

> 35/min ali < 8/min

Vitalna kapaciteta

< 15 ml/kg

Minimalna inspiratorna moč

< 20 cm H2O

Količnik PaO2/FiO2

< 200

Ventilacija mrtvega prostora

> 0,6

FEV1

< 10 ml/kg

Frakcija šanta (Qs/Qt)

> 0,2

Obtolčenina pljuč je prisotna pri vsaj 30 odstotkih poškodovancev s topo poškodbo prsnega koša.
Posledična krvavitev z intersticijskim edemom lahko vodi v alveolarni kolaps in tipične parenhimske
konsolidacije, vidne na RTGpc. Te lahko povzročijo pomemben intrapulmonalni šant. Obtolčenina
pa ne prizadene pljuč le na svojem anatomskem mestu, ampak predstavlja substrat za sistemski
vnetni odziv in možnost difuzne prizadetosti pljuč.
Ventilacija nestabilnega prsnega koša s pridruženimi obtolčeninami pljuč
Ventilatorna strategija, ki bi bila ustrezna za vse poškodovance, ne obstaja. Pri opisanem
poškodovancu je bil po sprejemu v intenzivno terapijo v ospredju nestabilni prsni koš s pridruženo
obsežno obtolčenino in raztrganino desnega pljučnega krila, kar še ni absolutna indikacija za
mehansko ventilacijo. Izpolnjen mora biti še dodatni pogoj – sočasna motnja v izmenjavi plinov.
Tlačna dihalna podpora omogoča zmanjšanje nesinhroniziranega paradoksnega gibanja
nestabilnega prsnega koša in zagotavlja notranjo pnevmatsko stabilizacijo, kar zmanjša intersticijski
in alveolarni edem, ki sta posledica obtolčenine, ter poveča FRC. Zmanjša se tako velikost
interpulmonalnega šanta kot hipoksemija. Oksigenacijo lahko izboljšamo tudi tako, da obrnemo
bolnika na zdravo stran prsnega koša.
Začetna oskrba poškodovanca vključuje visok FiO2. Po sprejemu v intenzivno terapijo, kjer so pogoji
oskrbe bolj nadzorovani, je treba FiO2 prilagoditi za tarčno vrednost 8–10 kPa oz. za satO2 > 90 %.
Pri obtolčeninah pljuč smo pri dovajanju PEEP previdnejši. Cilj je nižji še sprejemljivi PEEP, ki ne
prizadene oksigenacije. Prekomerni PEEP lahko poslabša izmenjavo plinov oz. poveča obsežnost
poškodbe. Dovolimo permisivno hiperkapnijo s pH nad 7,2. Po nekaj dneh je prispevek atelektaz k
hipoksemiji večji, pojavnost pljučnic začne poraščati, v tej fazi je tudi ventilacija lahko zahtevnejša s
ponovnim prilagajanjem PEEP, zato je smiselno razširiti ventilatorni monitoring na merjenje
transpulmonalnega tlaka oziroma uporabiti impedančno tomografijo. Potrebna je dosledna toaleta
dihalnih poti.
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Inhalacijski dušikov oksid (NO) selektivno izboljša prekrvavitev predihanih alveolov, kar posledično
zmanjša intrapulmonalni šant in izboljša arterijsko oksigenacijo. Zmanjša se pljučni kapilarni tlak in
prehajanje albumina iz kapilar. Študij o inhalacijah prostaciklina (PGI2) epoprostenola kot
selektivnega pljučnega vazodilatatorja je malo.
Neinvazivna ventilacija ima vsekakor prednost pred invazivno mehansko ventilacijo, če so za njo
izpolnjeni ustrezni pogoji. Ob sočasni intenzivni respiratorni terapiji, ki je največkrat najuspešnejša
z visokofrekvenčno zunanjo oscilacijo stene prsnega koša, se lahko izognemo invazivnim tehnikam.
Nekonvencionalne in nevsakdanje metode
Visokofrekvenčna oscilacijska ventilacija (HFOV) je smiselna kot reševalni ukrep ob neučinkovitosti
konvencionalne ventilacije.
Neodvisna ventilacija posameznih pljučnih kril daje možnost zaščitne ventilacije zdravih pljuč ter
ustrezne ventilacije prizadetih pljuč, vključno z enostransko visokofrekvenčno oscilacijsko
ventilacijo.
Zunajtelesni krvni obtok je ena od možnih terapij pri posttravmatskem ARDS, ki lahko izboljša
preživetje politravmatizirancev. Glavna omejitev je sistemska antikoagulacija, ki je pri tej metodi
potrebna, kar pri politravmi ni vedno izvedljivo.
Hemodinamski nadzor
Bolniki s hudo poškodbo prsnega koša potrebujejo invazivni hemodinamski nadzor, po možnosti z
dodatno možnostjo transpulmonalnih termodilucijskih meritev. Sočasne druge poškodbe v sklopu
politravme in hemodinamske nestabilnosti zahtevajo večje tekočinsko nadomeščanje bodisi s
kristaloidi ali koloidi bodisi s krvnimi derivati. Dodatne težave predstavlja masivna transfuzija s
posledično s transfuzijo povezano poškodbo pljuč (angl. TRALI).
Analgezija
Analgetiki zmanjšujejo bolečinski stresni odziv, s tem se izboljša mehanika dihanja, poškodovanci
lahko dihajo globlje in se učinkoviteje izkašljajo. Učinkovito analgezijo lahko dosežemo s
perifernimi bloki (paravertebralni blok), epiduralno analgezijo ali s sistemskimi opioidi.
Smernice EAST postavljajo edpiduralno analgezijo na prvo mesto kot najboljši način lajšanja
bolečine pri hudi topi poškodbi prsnega koša.
Zaključek
Ventilacija poškodovancev s poškodbo prsnega koša je odvisna od vrste in obsežnosti poškodbe ter
prizadetosti poškodovanca. Včasih zadostujeta že dobro urejena analgezija in respiratorna
fizioterapija, ki prepreči hude motnje izmenjave plinov in bistveno zmanjša možnost pljučnice. Po
drugi strani pa potrebujejo poškodovanci z zahtevnejšimi poškodbami prsnega koša intenzivno
terapijo, pri kateri se uporabijo prav vsi danes znani postopki
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KLINIČNI PRIMER: VENTILACIJA OTROKA Z DIHALNO ODPOVEDJO
Primož Herga, Gorazd Mlakar, Štefan Grosek
Uvod
Načela umetnega predihavanja otrok so podobna načelom umetnega predihavanja odraslih.
Obstajajo tudi posebnosti, sploh kadar govorimo o tistih najmlajših. V prispevku bomo predstavili
primer donošenega novorojenčka, ki je bil zaradi hude dihalne opovedi najprej zdravljen z
konvencionalnimi, nato z nekonvencionalnimi načini mehanskega predihavanja in končno z venovenskim zunajtelesnim krvnim obtokom (angl. extracorporeal membrane oxygenation, ECMO).
Zaradi pridruženih bolezni je bila odklopu od ECMO potrebno dolgotrajna umetno predihavnje prek
endotrahealnega tubusa in počasno, težavno prevajanje na neinvazivno dihalno podporo. V
pridružene bolezni in ostale terapevtske postopke, ki niso neposredno povezani z dihalno
odpovedjo, se v tem prispevku ne bomo posebej poglabljali.
Predstavitev primera
Novorojen deček je bil premeščen v EIT KOOKIT iz Porodnišnice Kranj zaradi hude obporodne
hipoksije in akutne dihalne odpovedi zaradi mekonijske aspiracije.
Deček je bil rojen po 40 tednih normalno potekajoče nosečnosti. Porod se je pričel s spontanimi
popadki, nakar je po dveh urah prišlo do razpoka mehurja; ob tem je odtekla zelena plodovnica.
Zaradi fetalnega distresa (patološki kardiotokogram, CTG) je bil narejen urgentni carski rez.
Popkovnica je bila ovita tesno okoli vratu in enkrat okoli telesa. Porodna teža je bila 3560 g. Ocena
vitalnih znakov po Apgarjevi 0, 5 in 10 minut po rojstvu je bila: 1/2/6. Otrok je bil ob rojstvu brez
spontane srčne akcije, zato so pričeli z reanimacijskimi ukrepi. Napravljena je bila toaleta zgornjih
dihal (mekonij), otroka so intubirali in ga do prihoda transportne ekipe predihovali z ročnim dihalnim
balonom. V prvih laboratorijski izvidi sta iztopala huha mešana acidoza (plinska analiza arterijske krvi
(PAAK): pH 6,74, CO2 14,3 kPa, HCO3 14,8 mmol/l , BE -21) in hipoglikemija (krvni sladkor 1,1
mmol/l). Deček je prejel bikarbonat, bolus 10% glukoze in nato 30% glukozo ter dopamin (do 14
µg/kg/min) v trajni infuziji. Po odvzemu kužnin je bila uvedena empirična antibiotično terapija z
ampicilinom in gentamicinom. Otrok je kljub umetni ventilaciji s 100% kisikom komaj vzdrževal SpO2
okrog 90% (PAAK pred odhodom transportne ekipe: pH 7.28, CO2 4.1 kPa, O2 10.8 kPa, BE -12).
Ob sprejemu v EIT smo nadaljevali z mehanskim predihavenjem, sprva s konvencionalno obliko
mehanske ventilacije (kontinuirana mandatorna ventilacija, CMV) s frekvenco 35/min, PIP 30
cmH2O, PEEP 6 cmH2O, Ti 0,44s, FiO2 0,9. Kljub večkrat ponovljeni dodatni toaleti dihalnih poti,
zdavljenjem s surfaktantom in visokemu FiO2 je SpO2 vztrajala pod 85%, zato smo ga prevedli na
HFOV tip umetne ventilacije (high frequency oscillatory ventilation) s frekvenco 10 Hz, srednjim
tlakom v dihalnih poteh 20 cmH2O, ΔP 50 cmH2O in FiO2 1. UZ srca je pokazal pljučno hipertenzijo,
zaradi katere smo uvedli inhalatorni dušikov oksid (iNO) v odmerku 20 ppm. Kljub omenjenim
ukrepom se stanje ni izboljšalo, SpO2 je še naprej upadala – do 75%,. Ker je bil ob tem
oksigenacijski indeks 42.8 smo se odločili za priklop na veno-venski ECMO. Po enem tednu ECMa se
stanje pljuč ni izboljšalo. Še vedno je vztrajala arterijska pljučna hipertenzija (PAH). Pojavljati so se
pričeli tudi znaki desnostranske srčne dekompenzacije, zato smo se odločili ponovno aplikacijo
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surfaktanta. Pljuča so se po aplikaciji surfaktanta delno razpela, PAH se je nekoliko zmanjšala.
Respiratorno stanje se je v naslednjih dneh le postopoma izboljševalo - odklop od ECMO je bil
možen šele po treh tednih terapije z ECMO.
Sedemindvajset dni po sprejemu v našo EIT smo dečka uspešno odklopili od ECMO aparature.
Neposredno po odklopu smo nadaljevali s konvencionalnim umetnim predihavanjem s FiO2 0,40.
Nižanje dihalne podpore je zaradi pridruženih bolezni potekalo le počasi.
Po postopnem izboljšanju stanja smo dečka prevedli na SIMV ventilacijo (angl. synchronized
intermittent mechanical ventilation, SIMV) in nato PSV (angl. pressure support ventilation, PSV). Po
skoraj 3 mesecih zdravljenja v EIT smo dečka končno ekstubirali. Neposredno po ekstubaciji je bil
brez glasu, slišen je bil blag stridor, prisotni so bili znaki zmernega dihalnega napora. Kmalu po tej,
prvi ekstubaciji, se je razvila akutna dihalna odpoved z retenco CO2, zato smo ga po pribljižno 14
urah samostojnega dihanja ponovno intubirali. Bronhoskopija po intubaciji je pokazala izrazito
malacijo poklopca, granulacije v traheji in predvsem v desnem glavnem bronhu. V naslednjih dneh
se je respiratorno stanje stabiliziralo, zato smo ga deset dni po prvem poskusu ponovno ekstubirali.
Po tem je kazal znake zmernega dihalnega napora, zaradi česar smo uvedli neinvazivno
respiratorno podporo z nBIPAP (ang. nasal bilevel positive airway pressure) s FiO2 0,25-0,30. S tem
je bilo zdravljenje v naši enoti intenzivne terapije zaključeno; deček je bil premeščen v tujino za
zdravljenje osnovne bolezni (transplantacija jeter zaradi gestacijske aloimune bolezni jeter, GALD).
Diskusija
V prikazanem primeru smo predstavili novorojenčka z dihalno odpovedjo. Zdravljenje akutne
dihalne odpovedi smo pričeli s konvencionalno mehansko ventilacijo. Parametre, s katerimi
pričenemo umetno predihavanje, prilagodimo starosti otroka in stanju pljuč ter jih nato
prilagajamo rezultatom PAAK. Velja, da manjši kot je otrok, višjo frekveco potrebuje. Pri otrocih se
praviloma odločamo za tlačno vodeno ventilacijo, tlake s katerimi otroka predihujemo pa
prilagodimo podajnosti pljuč. Tlačno vodeno umetno ventilacijo, v kolikor imamo možnost,
omejimo z dihalnimi volumni (angl. pressure control volume guarantee). Ciljamo na dosežene
dihalne volumne od 4 do 7 ml /kg telesne mase, za doseganje ustrezne minutne ventilacije pa raje
višamo frekvenco, saj so nezrela pljuča nedonošenih novorojenčkov občutljiva predvsem na baroin volutravmo. V kolikor nimamo možnost nadziranja dihalnih volumnov uporabimo tak PIP (angl.
peak inspiratory pressure), pri katerem se prsni koš otroka še vidno dvigne. FiO2 titriramo glede na
vrednosti pulzne oksimetrije (SpO2), in ga, če nam stanje (SpO2) to dopušča, poskušamo vzdrževati
pod mejo 0,40. V kolikor je za vzdrževanje SpO2 potrebno oporabiti večji delež O2 v vdihani
mešanici je predvsem pri nedonošenčkih z hialino – membransko boleznijo upravičena uporaba
surfaktanta (11). Po aplikaciji surfaktanta se podajnost pljuč močno poveča, zato je nujen strog
nadzor nad otrokom (nevarnost nastanka pnevmotoraksa). Čas vdiha (Ti) je prav tako odvisen od
starosti otroka in je omejen tudi s frekvenco predihavanja. Pri novorojenčkih uporabljamo Ti
okrog 0.4 s, nato pa ga s večanjem starosti otroka in nižanjem frekvence umetnega predihovanja
postopoma podlajšujemo (razmerje med vdihom in izdihom naj bo med 1:2 in 1:3, manj v primeru
slabo podajnih pljuč). Pri umetnem predihovanju otrok vedno oporabljamo pozitivni tlak ob koncu
ekspirija (angl. positive end expiratory pressure, PEEP). Ta je še posebej pomemben pri
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nedonošenčkih z boleznijo hialnih membran, pa tudi nekaterih drugih obolenjih (npr. ARDS), ki so
povezana z zmanjšano podajnostjo pljuč. Navadno se odločamo za vrednosti okrog 5 cm H2O, v
nekaterih primerih tudi do 7-8, izjemoma celo nad 10 cm H2O ali višje, če je to potrebno.
HFOV tip ventilacije v naši enoti uporabimo, kadar s s konvencionalnimi oblikami mehanske
ventilacije ne dosežemo zadostnega učinka. Prednost HFOV je predvsem v tem, da lahko bolje
razpremo nepredihana pljuča (in lažje vzdržujemo zadostno funkcionalno rezidualno kapaciteto).
Izmenjavo plinov vzdržujemo z oscilacijami tlaka okrog srednje vrednosti (ΔP), ki pospešijo pretok
plinov v dihalnih poteh in pljučnih mešičkih. Pri novorojenčkih se odločamo za frekvenco oscilacij
med 10 in 12 Hz ter okrog 7 Hz pri večjih otrocih. Amplitudo oscilacij oz. amplitudo nihanja okrog
srednjega tlaka (ΔP) na začetku nastavimo na vrednost, pri kateri je nihanje prsnega koša očitno
vidno in jo nato prilagajamo glede vrednosti PAAK.
Kadar kljub vsem zgoraj omenjenim ukrepom ne uspemo zagotoviti zadostne izmenjave plinov se
odločimo za priklop na ECMO. Kriterij, ki ga uporabljmo v naši EIT je oksigenacisjki indeks (OI; OI =
MAP x FiO2/paO2) preko 0.4 ali ventilacijski indeks (VI; VI = RR x (PIP–PEEP) x paCO2/1000)) preko
90 pri novorojenčkih oz. preko 40 pri otrocih. Ob tem morajo biti izpolnjeni tudi naslednji pogoji:
 reverzibilnost osnovne, akutne bolezni (ki prizadane pljuča ali srce),
 odsotnost večjih okvar (okvare, zaradi katerih je otrok odvisen od stalne nege),
 možnost za normalno življenje brez večjih okvar zaradi osnovne bolezni,
 visoka smrtnost osnovnega stanja brez priklopa na ECMO (predvidena 80% smrtnost).
Relativne kontraindikacije za priklop na ECMO so:







gestacijska starost manj kot 32 tednov in/ali porodna teža pod 1800 g,
umetna mehanska ventilacija več kot 10–14 dni (ireverzibilna pljučna bolezen),
intraventrikularna krvavitev 2. stopnje ali višje stopnje (večja možnost krvavitve),
koagulopatija, hude prirojene anomalije (predvsem možgan),
neoperabilne srčne napake,
novorojenčki s prirojeno diafragmalno kilo, pri katerih je najboljši oksigenacijski indeks
>0,45 in ki niso nikoli dosegli preduktalne saturacije Hb nad 85%,
 huda obporodna hipoksija (huda nevrološka okvara po oživljanju, laktat >25 mmol/L in
bazni primankljaj > 30 v dveh plinskih analizah arterijske krvi).
Za priklop najprej sestavimo ECMO sistem in ga napolnimo s fiziološko raztopino tako, da iz njega
speremo vse zračne mehurčke. Tik pred priklopom v sistem vbrizagamo še koncentrirane eritrocite,
da preprečimo hemodilucijo, dodatno pa še Ca-glukonat in THAM. Vstavitev kanil v otroka in priklop
opravi kardiovaskularni kirurg, neposredno pred priklopom dobi otrok še bolus heparina 0.5 mg/kg
(oz. 40 IE/kg). ECMO začnemo z pretokom 150 ml/kg/min za otroke pod 10 kg oz. 2400 ml/m2/min za
otroke nad 10 kg (angl. full flow ECMO). Pretok nato prilagodimo glede na rezultate PAAK.
Za odklop od ECMO se odločimo, ko lahko znižamo pretoke krvi preko ECMO sistema in pretoke
plinske mešanice preko membrane oksigenatorja ECMO na 1/3 vrednosti polnih pretokov (angl. full
flow). Pred odklopom moramo še preveriti, če otrok tudi po začasnem pretisnjenju (»klemanju«) cevi
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ECMO sistema vzdržuje normalne vrednosti SpO2 in normalne vrednosti pO2 ter pCO2 v arterijski kvi
(načeloma je odklop možen celo, če otrok vzdržuje SpO2 > 85% pri FiO2 0.60 in PEEP ≤10 cm H2O).
Pri dečku se je po odklopu od ECMO, razvila kronična dihalna insuficienca. Odklopu od ECMO je
sledilo dolgotrajno obdobje konvencionalne umetne ventilacije. Po ekstubaciji pa je potreboval
neinvazivno respiratorno podporo. Slednje se poslužujemo tako po odvajanju od umetnega
predihavanja, kot tudi v začetku nastajanja dihalne stiske, predno se odločimo za intubacijo. Ta oblika
podpore dihanju je manj agresivna in lahko v lažjih primerih odloži ali popolnoma prepreči intubacijo.
Poznamo več oblik neinvazivne podpore dihanju: nCPAP (angl. nasal continous positive airway
pressure), nBiPAP (angl. nasal bilevel positive airway pressure), SNIPPV (angl. synchronized nasal
intermittent positive pressure ventilation). Prva (nCPAP) vzdržuje stalen pozitiven tlak v dihalnih
poteh, zadnji dve pa otroka v tudi manjši meri tudi predihavata. Vse tri omogočajo tudi dovajanje
dodatnega O2 bolniku. Neinvazivno podporo dihanju izvajamo preko maske ali pa preko nosnih kanil.
Zaključek:
Pri otrocih z dihalno odpovedjo uporabljamo vse vrste konvencionalne in nekonvencionalne
umetne ventilacije. Po navadi najprej začnemo z katero izmed konvencionalnih oblik (če klinično
stanje to dovoljuje najprej uporabimo katero izmed neinvazivnih oblik podpore dihanju). Če so
konvencionalne oblike umetne ventilacije neuspešne, uporabimo HFOV. Kadar tudi z HOFV ne
uspemo obvladati stanja, kot ultima ratio, uporabimo ECMO. Če narava osnovne bolezni ni
brezupna, smo pri zdravljenju dihalne odpovedi ponavadi uspešni. Za uspešno zdravljenje je
potrebno natančno poznavanje vzrokov in nastanka bolezni, ki je privedla do dihalne odpovedi in
načinov ter načel umetnega predihavanja.
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H E M O D I N A M S K A N E S TA B I L N O S T : O S N O V E I N P R E G L E D
METOD HE MODINAMS KEGA NADZORA
(PATO)FIZIOLOGIJA KARDIOVASKULARNEGA SISTEMA
Uroš Kovačič
Izvleček
Za ustrezno zdravljenje kritično bolnih je nujno dobro razumevanje (pato)fiziologije zapletenega
srčno-žilnega sistema, kar omogoča pravilno in pravočasno prepoznavanje hemodinamskih
sprememb. Vse več je dokazov, da hemodinamski nadzor izboljša preživetje kritično bolnih le,
kadar hemodinamske spremenljivke vrednotimo skupaj s (pato)fiziološkimi procesi in oceno
trenutnega delovanja organov ter ga uporabljamo za oceno rezerve v delovanju srčnožilnega
sistema. Večina sodobnih hemodinamskih nadzornih sistemov omogoča zgodnje prepoznavanje
motenj v delovanju cirkulacije, temelječ na spremljanju nekaterih njenih parametrov, ki sta jih v
svojih eksperimentih prepoznala že Starling (odvisnost utripnega volumna prekata od njegove
končne diastolične polnitve) in Guyton (odvisnost venskega priliva od gradienta med srednjim
cirkulacijskim tlakom in tlakom v desnem atriju). Napredek ehokardiomonitoringa v intenzivnih
enotah obeta, da bomo morda v naslednjih letih enostavneje vrednotili tudi spremembe v
dinamičnih interakcijah med srcem in arterijskim sistemom (t. i. ventrikulo-arterijska odvisnost). Pri
vrednotenju hemodinamske nestabilnosti postajajo vedno pomembnejši tudi rezultati številnih
raziskav, ki kažejo, da se področna prekrvitev organskih sistemov različno odziva na terapevtske
ukrepe in tudi na potrebe po kisiku in hranilih v različnih patoloških razmerah. Klasičen sistemski
hemodinamski nadzor tovrstnih regionalnih posebnosti v mikrocirkulaciji pogosto ne zazna, zato je
treba uporabljati posebne metodološke pristope.
Uvod
Srčnožilni sistem v fizioloških razmerah omogoča ustrezno prekrvitev (dostavo kisika in ostalih
hranil) organom ter odstranjevanje produktov presnove, s čimer lahko zadosti trenutnim
presnovnim potrebam vseh tkiv (ne velja v ekstremnih fizioloških razmerah; npr. fizični napor).
Pretok krvi skozi posamezen organ je sorazmeren arteriovenski razliki tlaka in obratno sorazmeren
uporu proti toku krvi. V fizioloških razmerah omogoča vzporedna vezava organov v sistemskem
krvnem obtoku s spreminjanjem lokalnega upora v mikrocirkulaciji ločeno uravnavanje krvnega
pretoka glede na trenutne presnovne potrebe posameznih organov, pri tem pa – zaradi hkratnega
uravnavanja sistemskega arterijskega tlaka in lokalnega upora – pretok skozi ostale, predvsem
ključne organe (npr. možgane), ni moten.
Hemodinamska nestabilnost je stanje, pri katerem srčnožilni sistem ne zmore zagotoviti ustrezne
prekrvitve organov. Če tako stanje traja dovolj dolgo, se razvija okvara tkiv in organov (šok).
Praviloma je sprva okvara organov funkcionalna (reverzibilna), če pa neustrezna prekrvitev tkiv
traja dovolj dolgo, je okvara organov tudi strukturna in njihovo odpovedovanje ireverzibilno. Vzrok
za neustrezno prekrvitev je lahko 1) v celoti premajhen minutni volumen srca (MVS), da bi
vzdrževal dovolj visok arterijski tlak (AT), in/ali 2) prerazporeditev pretoka krvi mimo metabolično
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aktivnih tkiv (pri tem MVS, vsaj na začetku, pogosto ni zmanjšan ali je celo povečan, zmanjšana pa
sta sistemski periferni upor in privzemanje kisika na periferiji). Velja torej, da je nezadostna tkivna
prekrvitev lahko tudi posledica nepravilnega delovanja mikrocirkulacije, zato šoka ne smemo
opredeliti le z znižanim AT.
Najpomembnejši neposredni vzroki za splošno prizadetost in okvaro celic med šokom so: tkivna
hipoksija, sproščanje lokalnih in cirkulirajočih mediatorjev vnetja ter reaktivne kisikove zvrsti.
Stopnja energetskih in strukturnih celičnih sprememb je odvisna od (1) trajanja hipoksije, (2)
presnovnega odziva posameznih tkiv na znižano koncentracijo kisika (sposobnost aktivacije
anaerobne glikolitične poti) in (3) občutljivosti tkiva na znižanje koncentracije ATP. Do zmanjšane
tvorbe ATP v perifernih tkivih pride zaradi zmanjšane dostave in/ali privzemanja kisika in hranil,
zmanjšane mitohondrijske aktivnosti in učinkovitosti tvorbe ATP (tkivna disoksija ali histotoksična
hipoksija) in nezmožnosti popravljanja mitohondrijskih okvar (mitohondrijska biogeneza) ter
preklapljanja na anaerobno presnovo in glikogenolizo, katere učinkovitost pa je omejena, ker so
zaloge glikogena omejene.
Pristop k iskanju primarnega hemodinamskega vzroka za nezadostno prekrvitev tkiv
Če zgoraj navedeno zakonitost prekrvitve posameznega organa prenesemo na sistemski krvni
obtok, je velikost tlačne razlike praktično enaka vrednosti tlaka v aorti, ki je običajno enak tlaku v
velikih arterijah (AT), celotni pretok skozi krvna obtočila je enak MVS, lokalna upornost pa je enaka
skupnemu (sistemskemu) perifernemu uporu (PU). Od tod sledi temeljna zakonitost: AT = MVS x
PU. Iz enačbe sledi, da samo iz velikosti MVS ne moremo sklepati na velikost AT. V šokovnem
stanju je AT, ki določa perfuzijski tlak za posamezne organe (arteriovenska razlika tlakov), prenizek,
da bi vzdrževal zadosten pretok krvi skozi organe. Iz enačbe lahko neposredno sklepamo o vzroku
za hipotenzijo in zato posredno lahko tudi o sistemskih hemodinamskih razlogih za neustrezno
prekrvitev tkiv: (1) padec MVS in/ali (2) padec PU. Če je vzrok hipotenzije padec MVS, je treba
ugotoviti, ali je vzrok tega zmanjšana polnjenost srca ali zmanjšana črpalna funkcija srca. Pri tem
nam pomaga, če si v spomin prikličemo »holistično« grafično analizo hemodinamskih sprememb
po Guytonu (glej sliko 1), ki na istem diagramu prikazuje krivulji (1) črpalne funkcije (dejavnosti)
srca v odvisnosti od tlaka v atriju in (2) venskega priliva (VP) v srce v odvisnosti od tlaka v desnem
atriju (PDA).
Glede na začetni etiološki dejavnik sta Wei in Shubin že pred 50 leti razlikovala primarne
hemodinamske motnje v hipovolemiji, črpalnem odpovedovanju srca, obstrukciji pretoka ter
vazodilataciji in/ali prerazporeditvi prekrvitve tkiv (razpredelnica 1). Večkrat gre za hkratnost dveh
ali več primarnih hemodinamskih motenj že v začetni fazi nestabilnosti; npr. masivna pljučna
embolija in ventilni pnevmotoraks, pri katerih se zaradi oviranega toka krvi v srce razvije
obstruktivni šok, zaradi hipoksije (zaradi hipoksemije in hipotenzije) in dodatne okvare miokarda pa
še kardiogeni šok. Zlasti v napredovali fazi se prepleta več hemodinamskih dejavnikov oz.
mehanizmov, ki vodijo v progresivni in ireverzibilni šok. Zato pogosto ni več mogoče ugotoviti
značilnih začetnih cirkulacijskih sprememb.
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Ventrikulo-arterijska soodvisnost
Dinamična interakcija med srcem in arterijskim sistemom (t. i. ventrikulo-arterijska odvisnost ali VA spajanje) omogoča srčno-žilnemu sistemu učinkovito zagotavljati primeren MVS in AT ter s tem
optimizirati področno prekrvitev pri najmanjši energetski obremenitvi sistema. Pri tej analizi (slika
2) si pomagamo z diagramom odvisnosti tlaka od volumna levega prekata (LV). Razmerje med
končnim sistoličnim tlakom in sistoličnim volumnom LV opredeljuje elastanco levega prekata (Ees),
razmerje med končnim sistoličnim tlakom in utripnim volumnom LV pa arterijsko elastanco (Ea).
Izkaže se, da je učinkovitost srčnožilnega sistema optimalna ob ujemanju Ea/Ees blizu 1. V tem
primeru LV zagotovi primeren utripni volumen ob najmanjši porabi energije. Pokazali so, da so
terapevtski ukrepi učinkovitejši, če temeljijo na prepoznavanju in razumevanju V-A nesorazmerja
(razklopitve), kar se lahko zgodi tako v primerih zmanjšane Ees (npr. akutno sistolično popuščanje,
tahikardija) ali povečane Ea (npr. akutno povišan arterijski tlak), ocena razmerja Ea/Ees pa nudi
dodatno možnost v razumevanju in pojasnjevanju patofiziologije hemodinamske nestabilnosti tudi
pri drugih stanjih (npr. septični šok ali disfunkcija desnega prekata). Obetaven način delovanja iz
70. in 80. let prejšnjega stoletja je bil sprva v vsakdanji praksi neuporaben, saj je bilo mogoče
parametre analize izmeriti zgolj z invazivnimi tehnikami. Z novejšimi spoznanji o možnostih
neinvazivnega določanja razmerja elastanc z ultrazvokom, ki postaja temeljna hemodinamska
preiskovalna metoda v intenzivnih enotah, se odpira možnost zanesljivejše obposteljne ocene
Ea/Ees in širše uporabe v vsakdanji klinični praksi. Številne manjše klinične raziskave na tem
področju so obetajoče.
Regionalne motnje prekrvavitve v patoloških stanjih
Optimizacija sproščanja kisika s povečanjem ekstrakcije kisika v periferna tkiva (posledica je
povečanje arterio-venske razlike v vsebnosti kisika) spada med najpomembnejše kompenzacijske
mehanizme. S tega vidika je poleg vsebnosti kisika v arterijski krvi uporabno določanje nasičenja
mešane venske krvi (SvO2). V vsakdanji klinični praksi je manj invazivno in zato bolj uporabno
določati nasičenje centralne venske krvi (ScvO2) iz zgornje votle vene ali desnega atrija, katere
absolutna vrednost se zlasti v hemodinamsko nestabilnem stanju lahko pomembno razlikuje od
nasičenja mešane venske krvi v pljučni arteriji, vendar pa spreminjanje obeh vrednosti v večini
patoloških stanj dobro sovpada. Pri kardiogenem in septičnem šoku je ScvO2 navadno višja kot SvO2
zaradi redistribucije krvnega obtoka in hipoperfuzije hepatosplanhničnega področja, ki spada v
povirje spodnje votle vene. Za terapevtske odločitve je pomembnejše neposredno spremljanje
sprememb v SvO2/ScvO2.
S stališča učinkovite regionalne prekrvavitve organov v hemodinamsko nestabilnem stanju pa
globalno razmerje med dostavo in porabo kisika (DO2/VO2), kot ga običajno poznamo in
uporabljamo na nivoju makrocirkulacije, ne ponazarja pojavov, ki so značilni za posamezne organe.
Določanje SvO2 ocenjuje zadostnost prekrvitve na sistemski ravni, a ne razlikuje področnih motenj
prekrvitve in ne pove veliko o zadostnosti prekrvitve posameznih organov, ki so lahko premalo
prekrvljeni kljub normalnim vrednostim globalnih kazalcev. Na to kaže nekaj spodnjih primerov
patoloških stanj in tudi vplivov terapije (npr. pozitivni intratorakalni tlak pri umetni ventilaciji).
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Možgani: Fiziološka avtoregulacija, ki ohranja konstantno prekrvavitev možganovine v širokem
območju arterijskega tlaka (50–150 mmHg), izzveni ob lokalni poškodbi možganovine (npr.
intracerebralna krvavitev, poškodba), pri čemer lahko povečan pretok in volumen krvi v
možganovini zaradi vazodilatacije ob hiperkapniji dodatno poveča intrakranialni tlak in poslabša
prekrvitev možganovine. Vse več kliničnih študij dokazuje, da je avtoregulacija prekrvitve
možganovine slabša tudi v razmerah sistemskega vnetnega odziva (npr. sepsa). Mehanizmi niso
jasni. S stališča hemodinamskega nadzora je pomembno razvijati nadzorne pristope in sisteme, s
katerimi bi identificirali bolnike z manj učinkovito avtoregulacijo prekrvitve možganovine, saj je v
teh stanjih pomembno vzdrževati primeren sistemski perfuzijski tlak, s čimer zmanjšamo
sekundarno okvaro možganovine. Z vzdrževanjem ustrezno visokega arterijskega tlaka pri
patološko povišanem intrakranialnem tlaku lahko preprečimo tudi negativne učinke ventilacije z
visokimi pozitivnimi tlaki ob koncu izdiha (visok PEEP).
Ledvice: V šokovnem stanju odpove tudi fiziološka avtoregulacija krvnega pretoka v ledvici; pretok
skozi ledvice postane odvisen od arterijskega perfuzijskega tlaka, predvsem od MVS. Hkrati se v
primeru zmanjšanja dostave kisika pomembno zmanjša tudi poraba kisika v ledvicah, kar omeji
posledice hipoperfuzije. Potrebo po kisiku lahko dodatno zmanjšamo z uporabo diuretikov (npr.
furosemid), saj je aktivni tubulni transmembranski transport velik porabnik energije. Zmanjšan
MVS pri umetni ventilaciji z visokim PEEP pomembno prispeva k slabšemu očistku kreatinina,
vendar vse kaže, da se v zmanjšanje glomerulne filtracije verjetno vpletajo tudi drugi lokalni
humoralni mehanizmi in ne zgolj zmanjšanje MVS. V primeru septičnega šoka so pokazali renalno
vazokonstrikcijo, ki je povezana z intenzivnostjo sistemskega vnetja (direkten citotoksičen učinek
na endotelne in tubulne celice) in se slabo odziva na klasične terapevtske ukrepe.
Prebavila in jetra: Pretok skozi splanhinčne organe in ledvice se zmanjša za do 80 odstotkov v
primeru napora in mišičnega dela. To postane pomembno v razmerah povečanega dihalnega dela
pri poskusu odvajanja od podpore ventilatorja, zlasti ob koincidenci vročine (npr. ponoven zagon
bolnišnične okužbe).
Srce: Pretok v desni koronarni arteriji, ki normalno značilno poteka med celotnim srčnim ciklusom,
se lahko pomembno poslabša ob akutnem povišanju afterloada za desni prekat (npr. pljučna
embolija) in novonastali hipotenziji. Ob tem se ob povečanem afterloadu v desnem prekatu, ki je
zelo občutljiv na hipotenzijo, povečajo potrebe po kisiku.
Zaključek
Vzroke hemodinamske nestabilnosti lahko pojasnimo, če smo pozorni na naslednja kritična mesta v
srčnožilnem sistemu: 1) venski priliv v desno srce (preload), 2) intrinzična črpalna funkcija srca
(kontraktilnost miokarda, frekvenca in ritem), 3) prekapilarna arteriolokonstrikcija oz. PU
(afterload), 4) mikrocirkulacija (arteriovenski šanti, izmenjava tekočine in metabolitov in
prepustnost kapilarne stene), 5) postkapilarna upornost venul, ki pomembno kontrolira tudi
kapilarni hidrostatski tlak, 6) venska kapaciteta, ki se lahko pomembno poveča in tako kritično zniža
venski priliv oz. preload, 7) obstrukcija pretoka krvi.
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Kvantitativna ocena volumskega statusa (preloada), ki temelji na določanju venskega priliva glede
na srednji cirkulacijski (polnilni) tlak, pri hemodinamsko nestabilnem bolniku trenutno ni dovolj
preverjena. Zato v vsakodnevni klinični praksi pogosteje ocenjujemo srčno polnitev na osnovi
volumske (tekočinske) odzivnosti. Kljub temu velja poudariti, da je odzivnost na tekočino odvisna
od številnih dejavnikov, ki niso odvisni izključno od akutne patologije (npr. komplianca žil in srca,
čas in način testiranja ter volumen dodane tekočine), zato so nadaljnje klinične študije, ki temeljijo
na kvantitativnih principih ocene venskega priliva, pomembne.
Optimizacija sproščanja kisika s povečanjem ekstrakcije kisika iz krvi v periferna tkiva spada med
najpomembnejše kompenzacijske mehanizme za zadostitev energetskim potrebam perifernih tkiv.
Ob nezadostnem MVS, vendar še ustrezni mitohondrijski funkciji, se zato poveča arteriovenska
razlika v vsebnosti kisika – ugotovimo zmanjšan SvO2, kar lahko ustrezno normaliziramo s
pravočasnim ukrepanjem. Poleg povečanja tvorbe energije, ki je anaerobnega izvora (laktacidoza),
sproži dalj časa trajajoče pomanjkanje hranil in oskrbe s kisikom tudi drug adaptacijski odziv na
celični ravni – zmanjšanje porabe energije zaradi delne upočasnitve presnovnih aktivnosti, končno
pa se lahko razvije tudi ireverzibilna mitohondrijska okvara, kar se kaže s spontanim poraščanjem
(»psevdonormalizacijo«) SvO2 in izrazito slabo prognozo.
Slika 1: Analiza vzroka hemodinamske
nestabilnosti in učinkov zdravljenja z
Guytonovim diagramom. Ta hkrati prikazuje
krivuljo črpalne funkcije (dejavnosti) srca
(MVS – minutni srčni iztis – v odvisnosti od
polnilnega tlaka za prekat – PDA; tlak v
atriju), kar ponazarja Frank-Starlingov zakon
odvisnosti utripnega volumna prekata od
končnega diastoličnega volumna (KDV; za
lažje razumevanje tudi prikazan na abscisi) in
krivuljo venskega priliva (VP) v srce v
odvisnosti od PDA. Velja, da sta VP in MVS v
stacionarnem stanju enaka, zato trenutno
delovno točko srčnožilnega sistema (PDA in
ustrezen MVS) določa presečišče obeh krivulj (presečišče prekinjenih krivulj v točki A v diagramu,
velja za zdravo osebo). Tlak v presečišču krivulje VP in abscise predstavlja srednji cirkulacijski
(sistemski) tlak (SCP), ki izraža polnjenost žilja, in je odvisen od volumna krvi in kompliance žilja. VP
je sorazmerno odvisen od gradient tlakov za venski priliv (razlika med SCP in PDA) in venske
rezistence. V razmerah in vivo, pri delujočem srcu, dejansko ne moremo izmeriti SCP (zato tudi ne
gradienta tlakov za VP), lahko pa izmerimo PDA oz. klinično pogosteje centralni venski tlak. V
kliničnih razmerah lahko natančno izmerimo AT, MVS, PDA in tudi KDV, izračunamo pa PU. Te
meritve nam sicer olajšajo odločitev o zdravljenju, vendar pa izmerjene številke nikoli niso povsem
točne, saj nekaterih parametrov (npr. tlakov v perikardu ali v prsišču) običajno ne poznamo in ne
upoštevamo. Opozoriti velja, da je PDA pravzaprav odvisna spremenljivka, četudi je grafično
prikazan na osi x! Centralni venski tlak oz. PDA je treba vedno ocenjevati skupaj z drugimi
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hemodinamskimi parametri ter jih integrirati v celostno analizo venskega priliva in dejavnosti srca
hkrati. Glede na hemodinamske odzive domnevamo o premikih krivulj, natančnega položaja in
naklona posameznih krivulj ne moremo določiti. Pri zmanjšanju volumna krvi in venodilataciji se
krivulja VP premakne v levo in navzdol (krivulja 1), v primeru odpovedi srca kot črpalke pa se
krivulja dejavnosti srca premakne v desno in navzdol (krivulja 2). V obeh primerih se delovna točka
srčnožilnega sistema premakne navzdol (točki B in C). Izmerimo padec MVS, pri čemer je za prvi
primer značilen padec PDA in tudi KDV, za drugi primer pa povečan PDA. Z meritvami določimo
trenutno delovno točko srčnožilnega sistema in sklepamo o premiku obeh krivulj, ne moremo pa
določiti natančnega naklona in platoja krivulj, ker ne poznamo ostalih spremenljivk (lastnosti)
prizadetega srca in ožilja. Šele po nadomeščanju znotrajžilnega volumna z infuzijo tekočine lahko
ugotovimo, ali se nahajamo na strmem delu krivulje dejavnosti srca (MVS se po infuziji poveča) ali
na njenem platoju (največji možen MVS za trenutno črpalno funkcijo srca).
Slika 2: Diagram P-V (tlak – volumen) delovanja
levega prekata (LV). Površina krivulje P-V (sivo) –
iztisno delo LV. Prikazana sta naklona elastance LV
(Ees) in arterijske elastance (Ea). ESV – končni
sistolični volumen; ESP – končni sistolični tlak; EDV
– končni diastolični volumen; EDP – končni
diastolični tlak. Pri sodobnem neinvazivnem
določanju diagrama P-V ultrazvočno analiziramo
en srčni utrip. Metoda enega utripa temelji na
ugotovitvah, da na spreminjanje elastance LV v
času ne vplivata polnitev ali srčna frekvenca.
Povzeto po Guarracino in sod., 2013.
Tabela 1: Hemodinamski parametri pri posameznih oblikah šoka
Začetne hemodinamske spremembe v sistemskem obtoku
Vrsta šoka
MVS

polnitev
srca

PU

C

SCP

AT

SvO2

↓

↓

↑

↓

↓↓

↓

↓

kardiogeni

↓↓

↑

↑

↓

N

↓

↓↓

obstruktivni

↓

↓↓*

↑

↓

N

↓

↓

distributivni

↑ (N)

↓ (N)

↓↓

↑↑

↓

↓

↑(N,↓)

hipovolemični

Začetne hemodinamske spremembe v cirkulaciji določajo primarna hemodinamska motnja in hitri
kompenzacijski mehanizmi. S krepkim tiskom in večjimi puščicami so označene primarne
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hemodinamske motnje in njihove spremembe pri določeni vrsti šoka (pri tem privzamemo, da so
kompenzatorni mehanizmi izklopljeni). Za vsako vrsto šoka so prikazane tudi tipične spremembe, ki
se pojavijo v sklopu začetnih temeljnih kompenzacijskih mehanizmov. MVS – minutni volumen
srca, PU – sistemski upor, C – kapaciteta žilja (vene), SCP – srednji cirkulacijski tlak, AT – arterijski
tlak, SvO2 – zasičenost mešane venske krvi s kisikom, N – normalno, * – polnitev srca je zmanjšana
kljub nabreklim vratnim venam. Hipovolemični: neposredna posledica zmanjšanega
intravaskularnega volumna je zmanjšanje SCP in gradienta tlakov za VP, zaradi česar sta zmanjšana
VP in polnitev srca (preload). Kardiogeni: primarna motnja je znižan srčni iztis – odpoved srca kot
črpalke zaradi bolezni miokarda ali prevodnega sistema srca ali zaradi motenj drugih struktur srca.
Obstruktivni: oviran obtok krvi zaradi zunajsrčnih vzrokov; pri tem je pogosta težava ovirano
polnjenje prekata. Distributivni: primarni motnji sta neustrezna sistemska razporeditev pretoka krvi
med presnovno bolj in manj aktivnimi tkivi zaradi motene regulacije perifernega upora in
kapacitivnosti žilja ter hipoperfuzija tkiv na lokalni ravni. Povečana je sistemska kapacitivnost žilja
(vene), kar zmanjšuje venski priliv, zmanjšan je sistemski PU (afterload), povečana je lahko tudi
prepustnost mikrocirkulacije. MVS je odvisen od tega, ali prevladujeta venodilatacija in relativna
hipovolemija, ki MVS zmanjšuje, ali arteriolodilatacija, ki MVS lahko celo poveča, vendar kljub temu
ne zadosti presnovnim potrebam tkiv.
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INTERAKCIJE PLJUČA – SRCE IN VPLIV MEHANSKE VENTILACIJE NA HEMODINAMIKO
Peter Radšel
Izvleček
Negativen tlak v inspiriju poviša venski priliv v desno srce – utripni volumen desnega prekata se
poviša. Negativen intraplevralni tlak med spontanim vdihom manj vpliva na levi prekat. Le v
ekstremnih razmerah lahko klinično pomembno poviša poobremenitev levega prekata.
Umetna ventilacija s pozitivnim tlakom dvigne tlak v prsni votlini, kar poviša tlak v desnem
preddvoru. Posledično se zmanjša tlačna razlika med ekstra- in intratorakalnimi venami – manjši je
venski priliv v desni preddvor. Manjša polnitev pa zniža srčni utripni volumen – brez
kompenzacijskih mehanizmov se zniža tudi minutni volumen srca. Klinično so te spremembe vidne
predvsem pri stanjih, ko so kompenzacijski mehanizmi moteni – hipovolemija, vazodilatacija itd.
Uvod
Srce in pljuča nista le neposredno fiziološko povezana organa pri dobavi kisika telesu, temveč sta
tudi fizično skupaj v prsnem košu, zato imajo spremembe v intratorakalnih tlakih in volumnih
neposreden vpliv na srčno-žilni sistem.
Fiziološko …
Pri spontanem vdihu se zniža intraplevralni tlak, kar poveča venski priliv v desni preddvor.
Posledično se poveča končni diastolični volumen desnega prekata, kar po Frank-Starlingovem
mehanizmu povzroči povečan utripni volumen desnega prekata (slika 1). Z zakasnitvijo približno
dveh utripov povečan pretok skozi pljučno žilje doseže levi prekat – poveča se polnitev levega
prekata. To običajno sovpada z izdihom, zato običajno med izdihom izmerimo višji sistolični krvni
tlak (razlika < 10 mmHg). Dodatno na to razliko vplivata povišana poobremenitev levega prekata
med vdihom in zmanjšanja polnitev levega prekata med vdihom zaradi ventrikularne
interdependance. Povišana poobremenitev levega prekata je posledica dejstva, da se plevralni tlak
med vdihom zniža bolj, kot pa pade tlak v aorti. Pri zdravem človeku je to klinično nepomembno, v
primeru visokih negativnih tlakov med vdihom (huda bronhoobstrukcija, tujek v dihalih) pa lahko
nastane celo pljučni edem zaradi akutno povišane poobremenitve levega prekata.
Pri umetni ventilaciji …
Pri pozitivno tlačni umetni ventilaciji se med vdihom poviša tlak znotraj prsnega koša, zato je vpliv
na venski priliv v desni prekat ravno obraten kot pri spontanem dihanju (slika 1).
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Slika 1: Vpliv spontanega dihanja in umetne ventilacije na hemodinamične parameter srca
Pozitiven tlak v prsnem košu poveča pljučni žilni upor (poobremenitev desnega prekata), zato se
sčasoma končni diastolični volumen desnega prekata povrne na izhodiščno vrednost (slika 2). Nizki
tlaki in volumni v prsnem košu malo vplivajo na pljučni žilni upor, pri visokih vrednostih pa je
sprememba lahko klinično pomembna. Pri obeh ekstremih pljučnega volumna je žilni upor večji. Pri
veliki napihnjenosti pljuč alveoli stisnejo žile, pri nizkem (rezidualnem) volumnu pljuč pa lahko
pride do kolapsa nekaterih alveolov in do lokalne hipoksije, kar povzroči lokalno vazokonstrikcijo.
Pri umetno ventiliranem bolniku lahko prenizek PEEP povzroči kolaps alveolov v bolnih pljučih, prav
tako pa lahko bronhoobstrukcija povzroči prenapihnjenje pljuč – v obeh primerih se lahko
pomembno poviša pljučni žilni tlak, kar negativno vpliva na delovanje desnega prekata.
Zaradi zmanjšanega transpulmonalnega pretoka se zniža priliv v levi prekat, kar skupaj z znižano
poobremenitvijo za levi prekat pomeni, da se »trajno« zniža končni diastolični volumen levega
prekata. Srčni minutni volumen in krvni tlak v aorti padeta med vdihom. Ta padec lahko večinoma
popravimo z infuzijo tekočin, kar kaže na to, da je zmanjšana polnitev prekata glavna komponenta,
ki je odgovorna za to spremembo. Variabilnost pulznega tlaka (utripnega volumna) z dihanjem
lahko pri umetno ventiliranih bolnikih uporabimo tudi kot parameter odzivnosti na tekočino.
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Slika 2: Vpliv pozitivno tlačne ventilacije na desni preddvor in prekat
Zaključek





Spontano dihanje je pri kritično bolnih lahko obremenitev za srce.
Zaradi povečanja pljučne žilne rezistence se moramo izogibati hiperinflaciji pljuč in
kolapsom alveolov.
Pozitivno tlačna ventilacija zmanjša venski priliv in zmanjša poobremenitev levega prekata
– ugodni učinek pri akutnem levostranskem srčnem popuščanju.
Pri začetku umetne ventilacije moramo biti pozorni pri hipovolemičnih in vazodilatiranih
bolnikih in obratno – pri ukinitvi mehanične ventilacije moramo biti previdni pri
hipervolemičnih bolnikih in bolnikih s srčnim popuščanjem.
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HEMODINAMSKI NADZOR: OPREDELITEV, POMEN IN PREGLED METOD
Miha Mežnar
Izvleček
Hemodinamska ocena kritično bolnega je ena od temeljnih nalog vsakega intenzivista. Natančen in
usmerjen klinični pregled sicer ni dovolj zanesljiv, a omogoča pravilno in racionalno uporabo
natančnejših, pogosto invazivnejših metod hemodinamskega nadzora. Cilj natančne
hemodinamske ocene je oceniti arterijski tlak in njegovo zadostnost, pretok in njegovo zadostnost,
srčno polnitev ter funkcijo srca. Zaradi ocene odziva na zdravljenje zlasti pri kompleksnejših
bolnikih priporočamo neprekinjen nadzor relevantnih kazalcev. Metode se med seboj dopolnjujejo.
Zdravljenje, ki temelji na zagotavljanju zadostnega pretoka, je povezano z nižjo umrljivostjo.
Uvod
Hemodinamska nestabilnost je za dihalno odpovedjo najpogostejši vzrok za sprejem bolnikov na
oddelek intenzivne medicine. Ker je (pre)pozno zdravljenje povezano s slabim izidom, je zgodnja
prepoznava hemodinamske nestabilnosti ena od temeljnih nalog vsakega zdravnika, ki se ukvarja s
kritično bolnimi. Hemodinamsko oceno začnemo z natančnim in usmerjenim kliničnim pregledom,
ki ga nadgradimo z objektivnejšimi metodami, kot so laboratorijska analiza krvi, ultrazvočna
preiskava srca in invazivnejše metode hemodinamskega nadzora. S hemodinamskim nadzorom
želimo opredeliti funkcijo srca, oceniti polnitev, pretok in njegovo zadostnost. Osnovni cilj
zdravljenja hemodinamske nestabilnosti je zagotavljanje zadostnega transporta kisika in normalno
delovanje organov.
Osnovna opredelitev hemodinamske nestabilnosti
Hemodinamsko nestabilnost na splošno opredelimo kot stanje, v katerem transport kisika ne
zadosti trenutnim potrebam organizma. Nezadostna tkivna prekrvitev se kaže z odpovedjo
normalnega delovanja organov. V širšem smislu je hemodinamsko nestabilen tudi bolnik, pri
katerem zadostno prekrvitev dosežemo z medikamentozno ali mehansko podporo krvnemu
obtoku. Nezadostna prekrvitev je lahko tudi področna in prizadene le določen organ.
Transport kisika opredeljujeta vsebnost kisika v arterijski krvi (odvisna od koncentracije
hemoglobina in zasičenosti hemoglobina s kisikom) ter minutni srčni iztis:
DO2 = CO x (1,39 x [Hb] x SaO2).
DO2 = transport kisika v mL/min, CO = minutni srčni iztis v L/min, 1,39 = vezavna kapaciteta
hemoglobina za kisik v mL/g, [Hb] = koncentracija hemoglobina v arterijski krvi v g/L, SaO2 =
zasičenost hemoglobina s kisikom v odstotkih.
Absolutna vrednost transporta kisika ne opredeljuje hemodinamske (ne)stabilnosti, ampak je treba
ugotoviti, ali je trenutni DO2 zadosten ali ne. V ta namen določamo kazalce, ki kažejo na anaerobno
presnovo (raven serumskega laktata) ali povišano ekstrakcijo kisika, ki je kompenzatorni
mehanizem za nezadosten DO2 (saturacija v mešanovenski – SvO2 ali osrednjevenski – ScvO2 krvi).
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Dobre metode hemodinamskega nadzora so tiste, s katerimi lahko (po možnosti neprekinjeno)
merimo arterijski tlak, minutni srčni iztis, spremenljivke, ki ga določajo (npr. kazalce srčne
polnitve), ter kazalce njegove zadostnosti.
Ugotavljanje hemodinamske nestabilnosti pri bolniku
Pri bolniku najprej izvedemo natančen in usmerjen kliničen pregled. Ta nam omogoči takojšnjo
začetno hemodinamsko oceno ter omogoča pravilen in racionalen izbor kompleksnejših metod
hemodinamskega nadzora.
Klinična ocena hemodinamskega stanja
S klinično oceno seveda ne moremo izmeriti natančnih vrednosti spremenljivk, ki opredeljujejo
transport kisika, lahko pa ocenimo krvni tlak, polnitev levega in desnega prekata ter zadostnost
pretoka.
Klinična ocena arterijskega krvnega tlaka
S palpiranjem centralnih in perifernih pulzov lahko ocenimo krvni tlak. Da zatipamo pulz na eni od
osrednjih arterij, mora ta znašati vsaj 50 mmHg. Merjenje tlaka s sfigmomanometrom spada v
osnovni klinični pregled. Možno je, da na ta način izmerjen krvni tlak ne izraža dejanske vrednosti.
Klinična ocena polnitve desnega prekata
Z opazovanjem notranjih jugularnih ven in njihovih pulzacij lahko ocenimo osrednji venski tlak
(CVP). Absolutna ocena se je izkazala za nezanesljivo, če pa želimo oceniti le, ali je CVP znižan,
normalen ali povišan, se taka ocena izkaže kot dokaj zanesljiva tudi pri umetno predihavanih
bolnikih. Klinična ocena CVP slabo opredeljuje odzivnost na tekočine.
Klinična ocena polnitve levega prekata
Klinično ni mogoče oceniti tlaka v levem preddvoru. Z avskultacijo lahko ugotovimo pljučno
kongestijo ali prisotnost tretjega srčnega tona, ki govorita v prid povišanemu tlaku, vendar se je
tudi ta klinična ocena pri kritično bolnih pokazala kot nezanesljiva.
Klinična ocena zadostnosti pretoka
Z oceno toplote in barve kože ter hitrosti kapilarne polnitve lahko dokaj zanesljivo ocenimo
zadostnost minutnega srčnega iztisa, ne moremo pa oceniti njegove absolutne vrednosti. Če so
klinični znaki nezadostne perfuzije (mrzla, bleda akra, počasna kapilarna polnitev) vztrajali tudi po
stabilizaciji makrohemodinamskih kazalcev, so zanesljivo napovedovali vrednost laktata. T. i.
»mottling score« – ocena velikosti področja marmorirane kože okrog kolen zanesljivo napoveduje
umrljivost hemodinamsko nestabilnih bolnikov. Ob nezadostnem pretoku lahko klinično
ugotavljamo tudi znake odpovedovanja nekaterih organov – motnje zavesti, oligo- in anurijo, znake
nezadostne miokardne prekrvitve, kot so stenokardija in motnje srčnega ritma.
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Osnovne biokemijske, funkcionalne in radiološke preiskave
Z biokemijsko analizo arterijske in venske krvi na enostaven način določimo dejavnike sistemskega
DO2 – koncentracijo hemoglobina, PaO2 in SaO2 ter kazalce njegove zadostnosti – laktat, SvO2 in
ScvO2. Poleg tega nam biokemijska analiza lahko ponudi koristne informacije o etiologiji šoka (nizek
Hb – anemija, krvavitev, povišan troponin, proBNP – popuščanje srca, vnetni kazalci – sepsa).
Dodatno lahko opredelimo delovanje posameznih organov (dušični retenti, jetrni testi, testi
koagulacije …).
Vsakemu bolniku s sumom na hemodinamsko nestabilnost posnamemo EKG in naredimo
rentgenogram prsnih organov. Z EKG objektivno opredelimo morebitne motnje srčnega ritma ali
ishemijo srčne mišice, z rentgenogramom prsnih organov pa dodatno znake popuščanja srca ali
povišane prepustnosti alveolokapilarne membrane, odkrijemo pa lahko tudi vzroke za
hemodinamsko nestabilnost (npr. pnevmonični infiltrat).
Metode hemodinamskega nadzora
Ko pri bolniku ugotovimo hemodinamsko nestabilnost (klinični znaki, hipotenzija, povišan laktat,
znižana SvO2 ali ScvO2), moramo izbrati preiskave, s katerimi bomo bolnikovo stanje natančneje
opredelili. Izbira metode hemodinamskega nadzora je odvisna od bolnikovega stanja, razpoložljive
opreme, znanja in izurjenosti osebja na oddelku. Ne glede na metodo si moramo ob koncu
natančne hemodinamske ocene odgovoriti na vprašanja:





Kolikšen je arterijski tlak in ali je zadosten?
Kolikšen je pretok in ali je zadosten?
Kakšna je funkcija srca?
Kolikšna je srčna polnitev in ali je zadostna?

Arterijski tlak
Najnižjo vrednost arterijskega tlaka, ki še omogoča zadostno prekrvitev organov, moramo določiti
individualno za vsakega bolnika. Pri hemodinamsko nestabilnih priporočamo neprekinjeno,
invazivno merjenje.
Pretok in njegova zadostnost
Globalni pretok predstavlja minutni srčni iztis (ang. cardiac output – CO), ki ga lahko merimo
sorazmerno enostavno z več metodami. Običajno oceno pretoka začnemo z ultrazvočno preiskavo
srca, ki pa ne omogoča neprekinjenega merjenja. Od obposteljnih metod sta se za vsakdanjo
uporabo na intenzivnih oddelkih kot najuporabnejši izkazali termodilucijska metoda in metoda
analize krivulje pulznega vala.
Termodilucija je najpogostejša obposteljna metoda za merjenje CO. Princip metode je, da
apliciramo bolus znane količine mrzle tekočine v veno, nato pa aparat distalno meri hitrost
spreminjanja temperature krvi. Ta hitrost je odvisna od pretoka. CO aparat izračuna po StewartHamiltonovi enačbi:
CO = (Tk – Ti) · Vi · K / ∫dT/dt
147

Šola intenzivne medicine 2017: Mehanska ventilacija in hemodinamska nestabilnost

(Tk – temperatura krvi, Ti – temperatura vbrizgane tekočine, Vi – volumen vbrizgane tekočine, K –
konstanta katetra, dT/dt – sprememba temperature v času).
Glede na položaj merilnega katetra ločimo pljučno termodilucijo (pljučni arterijski – Swan-Ganzov
kateter, PAK), pri kateri bolus mrzle tekočine vbrizgamo v centralno veno, temperaturo krvi pa
spremljamo v pljučni arteriji, in transpulmonalno termodilucijo (npr. PiCCO, VolumeView), pri
kateri bolus mrzle tekočine vbrizgamo v centralno veno, ta nato potuje preko desnega srca in
pljučne cirkulacije v levo srce, temperaturo pa spremljamo v eni od velikih arterij. Moderni pljučni
arterijski katetri namesto bolusa mrzle tekočine uporabljajo grelno navitje, s pomočjo katerega
pulzno segrevajo kri, tipalo na konici pa meri spremembe temperature. Dobljeni podatki
omogočajo dejansko neprekinjeno merjenje CO.
Na podoben način izmeri CO tudi sistem LiDCO, le da namesto termodilucije uporablja dilucijo litija.
Takšen način merjenja CO zahteva invazivne posege – kateterizacijo desnega srca (PAK) ali
kateterizacijo centralne vene in ene od velikih arterij (PiCCO, VolumeView).
Za oceno utripnega volumna (ang. stroke volume – SV) z analizo krivulje arterijskega pulznega vala
so razvili različne metode, med katerimi sta najpomembnejša Windkesselov model in Fourierjeva
transformacija, ki upoštevata upor (R), kapaciteto (C), impedanco (Z) in inertnost žilnega sistema
(L). Tako dokaj zanesljivo ocenimo oz. izračunamo SV. Potreben je kakovosten arterijski signal, ki je
odvisen od dejanskega SV, mehanskih lastnosti arterijskega sistema, mesta meritve
(centralna/periferna arterija) in natančnosti meritve. Tako izračunani SV izraža dejanskega. Na tak
način od utripa do utripa merita CO sistema PiCCO in EV1000. Oba potrebujeta občasno kalibracijo
s transpulmonalno termodilucijo. Nekateri sistemi (npr. Flotrack Vigileo, LiDCO rapid …) merijo CO
neprekinjeno z analizo krivulje arterijskega pulznega vala in pri tem ne potrebujejo kalibracije. Tak
način merjenja CO je manj invaziven, saj zanj potrebujemo le periferno arterijsko linijo.

Slika 1: Razlika med pljučno in transpulmonalno termodilucijo in utripni volumen, določen iz
površine pod sistoličnim delom krivulje arterijskega tlaka (Vir: Klabunde: Cardiovascular physiology,
www.cvphysiology.com)
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Od kazalcev zadostnosti pretoka sta se kot najuporabnejša izkazala SvO2 in ScvO2, ki ju lahko
merimo neprekinjeno, spremembe vrednosti pa hitro sledijo spremembam bolnikovega stanja, kar
je zlasti pomembno pri nenadnih poslabšanjih ali spremljanju odziva na zdravljenje.
Srčna funkcija
Funkcijo srca sicer posredno izraža tudi izmerjen minutni srčni iztis, vendar le ultrazvočna preiskava
omogoča oceno dimenzij srčnih votlin, funkcije obeh prekatov, srčnih zaklopk in osrčnika.
Pomembno je ugotoviti tudi, ali srce ohranja zadosten pretok le na račun povišanih polnilnih tlakov
(srčno popuščanje).
Zadostnost polnitve
Večina sistemov, ki omogočajo merjenje pretoka, omogoča tudi določitev številnih dinamičnih in
statič nih, tlačnih in volumskih kazalcev srčne polnitve. Za podrobnosti glej ustrezno poglavje.
Metoda

polnitev

pretok

zadostnost pretoka

klinična ocena
ehokardiografija
Eso Dop
LiDCO
PiCCO
PiCCO (SvcO2)
Vigileo
Vigileo (PreSep)
EV 1000 (PreSep)
PAC
PAC (RVEDV)

?
++
+
++
++
++
+?
+?
++
+
++

?
++
++
+++
+++
+++
++
++
+++
+++
+++

+?
ne
ne
ne
ne
+++
ne
+++
+++
+++
+++

1

Tabela 1: Pregled najpogosteje uporabljenih metod hemodinamskega nadzora s prednostmi in
omejitvami (povzeto z dovoljenjem avtorja po Voga, G.: Zdravljenje hemodinamske nestabilnosti
pri kritično bolnih, 2012) (MVS = minutni srčni iztis; Eso Dop = metoda merjenja MVS z
ezofagealnim doplerjem, LiDCO = nepretrgano merjenje MVS z analizo arterijske pulzne krivulje in
litijevo dilucijsko metodo, PiCCO = nepretrgano merjenje MVS z analizo arterijske pulzne krivulje in
transpulmonalno termodilucijo, SvcO2 = nasičenje krvi s kisikom v zgornji votli veni, Vigileo =
nepretrgano merjenje MVS z analizo arterijske pulzne krivulje brez dodatnega umerjanja, PreSep =
centralni venski kateter z možnostjo neprekinjenega merjenja nasičenja krvi s kisikom v zgornji votli
veni, EV 1000 = nepretrgano merjenje MVS z analizo arterijske pulzne krivulje in transpulmonalno
termodilucijo ter neprekinjenim merjenjem SvcO2, PAC = pljučni arterijski kateter, RVEDV = končna
diastolna prostornina desnega prekata, ne = ni mogoča, + = mogoča, ++ = mogoča, zadovoljiva +++
= zanesljiva, ? = nezanesljiva.)
Zaključek
Pri hemodinamsko nestabilnih kritično bolnih je pravočasna in pravilna ocena srčne funkcije,
polnitve, pretoka in zadostnosti le-tega odločilna za v zagotavljanje zadostnega transporta kisika
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usmerjeno zdravljenje. Oceno začnemo z usmerjenim kliničnim pregledom, ki ga nadgradimo s
temeljnimi laboratorijskimi preiskavami. Čim prej opravimo ultrazvočno preiskavo srca, z njo
opredelimo srčno funkcijo, ocenimo polnitev in pretok. Pri bolnikih, ki se slabo ali se sploh ne
odzovejo na začetne terapevtske ukrepe, bomo verjetno potrebovali naprednejše metode
hemodinamskega nadzora z invazivnim merjenjem arterijskega tlaka in po možnosti neprekinjenim
merjenjem kazalcev polnitve, pretoka in njegove zadostnosti.
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PREDNOSTI IN OMEJITVE ULTRAZVOČNE HEMODINAMIČNE OCENE
Dušan Štajer
Izvleček
Ultrazvočna preiskava srca omogoča hitro neinvazivno oceno hemodinamičnega stanja, ki ni manj
natančna in uporabna od ocene z invazivnimi metodami. Omogoča oceno klasičnih
hemodinamičnih parametrov, ki so sicer plod razvoja invazivne hemodinamične ocene, daje pa tudi
druge parametre, ki jih lahko uporabimo za hemodinamično oceno in za postavitev diagnoze.
Ultrazvočna ocena hemodinamike je v zadnjih desetletjih v veliki meri nadomestila invazivne
metode v intenzivni medicini.
Uvod
Ultrazvočna preiskava srca in žilja je postala v zadnjih desetletjih hitra, uporabna in zanesljiva
metoda za oceno hemodinamičnega stanja kritično bolnega. Omogoča oceno uveljavljenih
hemodinamičnih parametrov, ki jih uporabljamo pri invazivnem hemodinamičnem nadzoru, daje
pa tudi dodatne podatke, ki enako pomembno prispevajo k razumevanju bolnikovega
hemodinamičnega stanja in k diagnozi. Z ultrazvočno preiskavo na intenzivnem oddelku ne
pregledamo samo srca in velikih žil, marveč tudi prsni koš, trebuh, periferne žile in druge regije.
Obseg preiskave in meritve prilagodimo bolniku, namen preiskave pa je poleg postavitve diagnoze
vedno tudi hemodinamična ocena.
Hemodinamične ocene ne pridobimo pri vseh preiskovancih z enakimi ultrazvočnimi metodami.
Med različnimi ultrazvočnimi pristopi so takšni, ki so preprosti in uporabni pri večini preiskovancev,
takšni, ki so zapleteni, in takšni, ki so uporabni samo pri nekaterih preiskovancih.
Razlika med invazivno in ultrazvočno hemodinamično oceno
Cilj ultrazvočne hemodinamične ocene je nekoliko širši kot pri invazivni oceni: zanimajo nas
polnitev desnega in levega srca, minutni srčni volumen, pljučni in periferni žilni upor, delovanje
srca kot črpalke, vsebnost vode v pljučih, iščemo pa tudi vzrok hemodinamičnih sprememb in
nekatere posledice teh sprememb. Za razliko od invazivne hemodinamične ocene, pri kateri
merimo neposredno tlake in pretoke, merimo z ultrazvokom dimenzije (ter spreminjanje dimenzij)
in hitrosti.
Ker je invazivna hemodinamična ocena zaradi daljše tradicije še vedno temelj pouka
hemodinamike, izražamo ultrazvočno oceno hemodinamike pogosto s parametri invazivne
hemodinamike. S časom se uveljavljajo nekateri »ultrazvočni« hemodinamični parametri,
predvsem tisti, ki jih ne moremo izraziti s tlakom ali pretokom.
Omejitveni dejavnik pri ultrazvočni hemodinamični oceni je lahko slaba preglednost bolnika
predvsem pri transtorakalni preiskavi (TTE), pomanjkljiva oprema in pa omejitve znanja izvajalca
preiskave, ki se praviloma ne ukvarja poglobljeno s slikovno diagnostiko. Slaba preglednost pri TTE
je posledica bolnikove konstitucije, neustreznega položaja pri preiskavi, ki ga ne moremo
spremeniti, ovire za postavitev pretvornika na ultrazvočno okno (npr. pooperativna rana), pogosto
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pa tudi slabo sodelovanje prizadetega bolnika. Slabi preglednosti s TTE se izognemo s TEE, ki je
najlaže izvedljiva pri intubiranem bolniku, ne daje pa nekaterih presekov za dopplerske meritve,
potrebne za hemodinamično oceno.
Ultrazvočna hemodinamična ocena je hitra, neinvazivna in poceni; bolnik jo lahko prenaša. Čeprav
ultrazvočna hemodinamična ocena ni kontinuirana, jo lahko poljubno ponavljamo in tako sledimo
bolezenskim spremembam in uspehu zdravljenja. Posebno vlogo pa ima pri neobičajnih
hemodinamičnih stanjih, kot jih srečamo pri šantih v srcu (npr. pri rupturi prekatnega pretina) in pri
zdravljenju z zunajtelesnim krvnim obtokom (ECMO).
Indikacije za ultrazvočno hemodinamično oceno
Indikacije vključujejo največkrat hudo hemodinamično nestabilnost (hipotenzija, šok, srčni zastoj),
neopredeljeno dihalno stisko (ločujemo med srčnim in pljučnim vzrokom), neuspešno odvajanje od
predihavanja (iščemo srčni in/ali pljučni vzrok) in vsa stanja, pri katerih bi s poznavanjem
morebitnih hemodinamičnih sprememb lažje postavili diagnozo. Ob sprejemu je indicirana pri
večini kritično bolnih.
Najpogosteje uporabljane ultrazvočne tehnike za hemodinamično oceno
Polnitev desnega srca
Ocena polnitve prekatov je ocena predobremenitve, ki jo želimo pri kritično bolnem optimizirati.
Zaradi boljšega razumevanja izražamo ultrazvočno oceno polnitve s končnim diastoličnim tlakom v
prekatu. Ta parameter ima pomembne omejitve: ne pomeni zanesljivo transmuralnega tlaka, ki je
edini pravi polnitveni tlak, in ne more odražati predobremenitve, ker je ta odvisna tudi od
geometrije prekata.
Osrednji venski tlak kot merilo polnitve desnega srca ocenjujemo pri spontanem dihanju
največkrat iz premera in inspiratornega kolapsa premera spodnje votle vene (tabela 1). Pri
umetnem predihavanju se tlak v osrčniku zviša, pri istem osrednjem venskem tlaku je transmuralni
tlak v desnem prekatu manjši. Pri predihavanju ocenjujemo, da kolaps spodnje votle vene za 15
odstotkov ali več napoveduje, da je bolnik odziven na obremenitev s tekočino.
Tabela 1. Ocena osrednjega venskega tlaka (CVP) iz premera in kolapsa premera spodnje votle
vene (VCI) ob spontanem vdihu
Premer VCI

Kolaps VCI ob globokem vdihu

Ocenjeni CVP

≤ 2,1 cm

> 50 %

0–5 mmHg

> 2,1 cm

< 50 %

10–20 mmHg

Pri VCI > 2,1 cm in kolapsu > 50 % oz. pri VCI < 2,1 cm in kolapsu < 50 % ocenimo vrednost CVP na
5–10 mmHg.
Velikost desnih srčnih votlin je zaradi dobre kompliance desnih votlin dobro merilo polnitve
desnega srca.
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S položajem preddvornega pretina lahko primerjamo polnitev desnega in levega prekata.
Ocena pljučnega arterijskega tlaka
Sistolični pljučni arterijski tlak ocenjujemo iz signala trikuspidalne regurgitacije, ki je prisoten pri
večini (tudi zdravih) preiskovancev. Po poenostavljeni Bernoullijevi enačbi izračunamo iz največje
sistolične hitrosti regurgitacijskega toka največjo sistolično tlačno razliko na trikuspidalni zaklopki in
ji prištejemo osrednji venski tlak; vsota predstavlja sistolični pljučni arterijski tlak.
Diastolični pljučni arterijski tlak izračunamo iz signala pulmonalne regurgitacije. Iz končne
diastolične hitrosti regurgitacijskega toka izračunamo končno diastolično tlačno razliko med
pljučno arterijo in desnim srcem, ki ji prištejemo osrednji venski tlak; vsota predstavlja diastolični
pljučni arterijski tlak.
Polnitev levega srca
Metode za ultrazvočno oceno polnitve levega srca se večinoma opirajo na oceno polnitvenega
tlaka levega prekata, in pri tem niso zelo natančne, vendar lahko s sočasno analizo geometrije in
krčenja levega srca bolje sklepamo na ustreznost polnitve kot samo iz natanko izmerjenega
polnitvenega tlaka. Pri oceni polnitve levega prekata uporabljamo različne pristope, ki jih izbiramo
glede na bolnika. Na prvi pogled spoznamo slabo polnitev, če se stene prekata v sistoli stikajo
(»kissing walls«) ob normalnem utripnem volumnu. Če vidimo prekat z debelo steno in majhnim
diastoličnim premerom, ne moremo pričakovati pomembnega porasta utripnega volumna z
višanjem polnitvenega tlaka. Med izračuni polnitve je zanimivejša metoda, ki vključuje analizo
signala diastoličnega pretoka skozi mitralno zaklopko in gibanja septalnega dela mitralnega obroča.
Polnitveni tlak za levo srce izračunamo tako, da delimo največjo hitrost vala E z največjo hitrostjo
vala E' in prištejemo 4. Napaka takega izračuna je velika, vendar nas posebno skrajne vrednosti
pravilno usmerijo pri hemodinamičnem zdravljenju.
Minutni srčni volumen
Za izračun potrebujemo vrednost integrala hitrosti v času (VTI, angl. velocity time integral) v
iztočnem delu levega prekata in presek iztočnega dela levega prekata, ki ga izračunamo iz premera.
VTI predstavlja razdaljo, ki jo kri prepotuje skozi iztočni del levega prekata ob vsakem srčnem
utripu. Če zmnožimo VTI in presek iztočnega dela, dobimo utripni volumen, ki ga pomnožimo s
srčno frekvenco in dobimo minutni srčni volumen.
Delovanje srca
Delovanje srca (predvsem levega prekata) ni klasični hemodinamični parameter, ker ga ne moremo
ocenjevati z nobeno invazivno metodo. Pri tem je zmanjšana srčna rezerva pogosto tisti dejavnik, ki
omejuje možnost preživetja kritično bolnega in narekuje bolj agresivno zdravljenje. Ultrazvočno
lahko ocenjujemo globalno in regionalno krčenje levega in desnega prekata, krčljivost levega
prekata in delovanje zaklopk.
Globalno krčenje prekatov največkrat ocenjujemo iz 2D-slike s prostim očesom, kar je najhitrejša,
a tudi najmanj natančna metoda. Nekoliko bolj natančna, a prezamudna je ocena po Simpsonu.
Tako pridobljeno oceno krčenja izrazimo z iztisnim deležem levega prekata. Kot hitro meritev za
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oceno globalnega krčenja pogosto uporabimo VTI v iztočnem delu levega prekata in utripni
volumen.
Regionalne motnje krčenja prav tako najhitreje ocenjujemo s prostim očesom, manjše regionalne
motnje krčenja pa tudi s sodobnimi metodami, najbolj hitra in obetavna je metoda sledenja
vzorcev (speckle tracking).
Ocena delovanja zaklopk temelji na oceni pretoka skozi zaklopke. Pospešen pretok ob slabem
odpiranju lističev zaklopke je značilen za stenozo, retrograden pretok pa za regurgitacijo. Vse srčne
napake lahko hitro in preprosto zaznamo z barvno dopplersko preiskavo. Ocena stopnje srčne
napake je za hemodinamično oceno pomembna, zahteva pa več znanja.
Pregled prsnega koša
Pregled prsnega koša lahko prikaže pnevmotoraks, fluidotoraks in povečano vsebnost vode v
pljučih. Pnevmo- in fluidotoraks vplivata na našo interpretacijo ultrazvočnih najdb. Povečana
vsebnost vode v pljučih nas glede na klinične okoliščine usmeri v diagnostiko srčnega popuščanja
ali nekardiogenega pljučnega edema (bolnik ima morda sepso ali poškodbo prsnega koša).
Kardiogeni pljučni edem ločimo od nekardiogenega z ultrazvočno preiskavo.
Povezava med diagnozo in hemodinamičnimi spremembami
Hemodinamične spremembe, ki jih povzročajo nekatera bolezenska stanja (npr. krvavitev, sepsa,
pljučna embolija, tamponada srca, kardiogeni šok), so značilne za ta stanja in nam pomagajo
postaviti diagnozo. Posebno pri šoku so spremembe tako očitne, da lahko takoj začnemo nujno
hemodinamično zdravljenje, pogosto tudi vzročno. Tipični primeri so obsežna pljučna embolija,
tamponada srca, huda hipovolemija, kardiogeni šok in srčni zastoj (tabela
Tabela 2. Poenostavljen prikaz tipičnih sprememb hemodinamičnih parametrov pri bolnikih z
različnimi vzroki hemodinamičnega iztirjenja
CVP

PAP

LVEDP

CO

SAP

Hipovolemija











Sepsa*



N ali 







Srčno popuščanje











Pljučna embolija











Tamponada srca











Legenda: CVP – osrednji venski tlak; PAP – pljučni arterijski tlak; LVEDP – tlak v levem prekatu ob
koncu diastole; CO – minutni srčni iztis; SAP – sistemski arterijski tlak; N – normalna vrednost; * –
velja za začetno fazo bolezni pri normovolemičnem bolniku; če traja sepsa dlje časa (npr. nekaj
dni), pride lahko do okvare delovanja srčne mišice.

154

Šola intenzivne medicine 2017: Mehanska ventilacija in hemodinamska nestabilnost

Zaključek
Ultrazvočna ocena hemodinamike ima prednost predvsem pri nujnih stanjih in pri nepojasnjenih
poslabšanjih pri kritično bolnih. Vsebina pregleda je odvisna od bolnika (kaj je mogoče izmeriti),
namena preiskave (kaj želimo izmeriti) in izkušenj preiskovalca. Hemodinamična ocena praviloma
vključuje (vendar ni omejena na to) oceno polnitve srca (tudi vtočne motnje), minutnega srčnega
volumna, pljučnega in sistemskega arterijskega tlaka in delovanja srca. Ultrazvočna ocena
hemodinamike omogoča kakovostno ustrezno usmerjeno hemodinamično zdravljenje, pripomore
pa tudi k diagnozi in etiološkemu zdravljenju.
Priporočena literatura
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Biegel, R., Cercek, B., Arsanjani, R., Siegel, R. J. Echocardiography in the use of noninvasive hemodynamic
monitoring. J Crit Care 2014; 29: 184e1–184e8.
De Backer, D., Cholley, B. P., Slama, M., Vieillard-Baron, A. S., Vignon, P. (ur.). Hemodynamic monitoring using
echocardiography in the critically ill. Heidelberg: Springer Verlag, 2011.
Huang, A. J., McLean, A. S. Appreciating the strengths and weaknesses of transthoracic echopcardiography in
hemodynamic assessment. Cardiol Res Pract 2012; 2012: 894308.
Lancelotti, P., Price, S., Edvardsen, T. et al. The use of echocardiography in acute cardiovascular care:
Recommendations of the European Association of Cardiovascular Imaging and teh Acute Cardiovascular Care
Association. Eur Heart J – Cardiovasc Imaging 2015; 16: 119–146.
Mayo, P., Mekontso Dessap, A., Vieillard-Baron, A. Myths about critical care echocardiography: the ten false beliefs
that intensivist should understand. Intensive Care Med 2015; 41: 1103–1106.
Rudski, L. G., Lai, W. W., Afilalo, J. et al. Guidelines for the echocardiographic assessment of the right heart in adults:
a report from the American Society of Echocardiography endorsed by the European Association of
Echocardiography, a registered branch of the European Society of Cardiology, and the Canadian Society of
Echocardiography. J Am Soc Echocardiogr 2010; 23: 685–713.
Sarto, A., Lorini, F. L. (ur.). Echocardiography foe intensivists. Heidelberg: Springer Verlag, 2012.
Štajer, D., Mark, I., Mikolavčič, H. Hemodinamični praktikum. Ljubljana: samozaložba, 2016.
Vignon, P. Hemodynamic assessment of critically ill patients using echocardiography Doppler. Curr Opin Crit Care
2005; 11: 227–234.

155

Šola intenzivne medicine 2017: Mehanska ventilacija in hemodinamska nestabilnost

PREDNOSTI IN OMEJITVE INVAZIVNEJŠIH METOD HEMODINAMSKEGA NADZORA
Špela Mušič
Izvleček
Hemodinamska ocena zajema merjenje različnih spremenljivk, s katerimi želimo oceniti stanje
srčno-žilnega sistema kritično bolnega. Invazivne metode prepuščajo prostor manj invazivnim in
neinvazivnim, s katerimi lahko izvedemo dokaj zanesljivo in celotno hemodinamsko oceno z manj
zapleti. V določenih okoliščinah so nekatere metode nezanesljive in manj uporabne. V prispevku so
opisane prednosti in omejitve invazivnih in manj invazivnih metod, medtem ko so neinvazivne
opisane v drugem poglavju.
Uvod
Hemodinamski nadzor je nepogrešljiv sestavni del obravnave kritično bolnega v enoti intenzivne
terapije. Meritve nam pomagajo izbrati ustrezno obliko zdravljenja (tekočine, inotropi), s katerimi
želimo zagotoviti zadostno prekrvitev organov. Pogosto ga uporabljamo tudi za perioperativni
nadzor bolnikov z dejavniki tveganja med večjimi operacijami. Uporabljamo različne metode, ki se
razlikujejo po invazivnosti, načinu delovanja, potrebni opremi in vrsti meritev, ki jih omogočajo. Od
načina merjenja hemodinamskih spremenljivk je odvisna točnost in zanesljivost posamezne
metode. V preteklosti je bila edina obposteljna metoda pljučni arterijski kateter (PAK), ki je
invazivna in ne vpliva na izboljšanje preživetja. Sledil je razvoj manj invazivnih in neinvazivnih
metod, na račun katerih se je zmanjšala uporaba PAK. Zaenkrat PAK ostaja zlati standard, s katerim
primerjamo natančnost in zanesljivost drugih metod. V določenih okoliščinah so nekatere od njih
nezanesljive, kar lahko privede do nepravilnih odločitev o zdravljenju bolnika.
Pljučni arterijski kateter
Pljučni arterijski kateter omogoča istočasno merjenje različnih hemodinamskih spremenljivk: tlaka
v desnem preddvoru (DA) in pljučni arteriji (PA), med uvajanjem tudi tlaka v desnem prekatu (DV),
zagozditvenega tlaka (PAOP), minutnega srčnega iztisa (CO). Odvisno od izvedbe katetra je možno
merjenje saturacije mešane venske krvi (SvO2), iztisnega deleža desnega prekata (RVEF), volumna
desnega prekata ob koncu diastole (RVEDV), dovajanje tekočin po posebnem kanalu ali začasno
spodbujanje srca. Večino spremenljivk lahko merimo neprekinjeno, le PAOP samo takrat, ko je
balon na konici katetra napihnjen. Meritve izvajamo pri budnem ali sediranem bolniku, ne glede na
obliko dihanja. Monitor iz dobljenih meritev izračuna nekatere druge hemodinamske
spremenljivke: sistemski in pljučni žilni upor/indeks upora (SVRI, PVRI), indeks minutnega srčnega
iztisa (CI), indeks utripnega volumna (SVI), indeks dela ob iztisu levega in desnega prekata (LVSWI,
RVSWI), indeks dostave (DO2) in porabe kisika (VO2). CO merimo s tehniko termodilucije. Meritev je
lahko neprekinjena, če uporabljamo kateter z vgrajenim grelnim navitjem, ki v presledkih 30–60
sekund segreva okolno kri. Temperaturno tipalo na konici katetra zazna spremembo temperature v
obliki krivulje, iz površine pod krivuljo pa izračuna minutni srčni iztis. Z opisano metodo merimo CO
desnega prekata, ki je enak CO levega, če bolnik nima povezave med srčnimi votlinami (šanta). V
primeru pomembnega puščanja trikuspidalne zaklopke meritev CO ni točna. Monitor z
neprekinjenim merjenjem CO prikazuje vrednost, ki dejansko ni trenutna, temveč je povprečje
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meritev zadnjih 10 minut. Povprečenje meritev odstrani nihanje CO zaradi aritmije ali faze dihanja,
vendar tudi patološke spremembe zaznamo s časovnim zamikom. CO lahko merimo tudi enkratno z
vbrizganjem odmerka hladne tekočine. S PAK ocenjujemo polnitvene tlake obeh prekatov. Tlak v
DA je enak centralnemu venskemu tlaku (CVP), PAOP pa je enak tlaku v levem preddvodu (LA).
Izjeme so bolniki z mitralno regurgitacijo ali stenozo, diastolično disfunkcijo LV, aortno insuficienco,
pljučno boleznijo in respiratorno insuficienco s hipoksično vazokonstrikcijo. PAOP pravilno oceni
tlak v LA in ne alveolnega le, če je konica PAK v območju 3, kar je samo v 30 odstotkih primerov.
CVP in PAOP sta statična tlačna kazalca polnitve srca in nista zanesljiva ocena polnitve in tekočinske
odzivnosti, saj nanju vplivajo tlak v prsnem košu med mehansko ventilacijo ter funkcija in
podajnost DV oz. LV. Ker na meritve tlakov s PAK vpliva faza dihanja, jih po dogovoru izvajamo ob
koncu izdiha, ne glede na obliko dihanja (spontano, mehansko predihavanje). Iz meritev RVSWI,
LVSWI, SV, CO/CI, SvO2 sklepamo na krčljivost obeh prekatov, iz PVRI/SVRI pa na upor proti iztisu
obeh prekatov. Tako z enim katetrom dobimo oceno vseh elementov delovanja srčne mišice. SvO2
merimo neposredno in neprekinjeno s fiberoptičnim tipalom na konici katetra, ki ga umerimo med
uvajanjem. Če konica ne leži v PA, temveč v DV ali DA, meritev ne odraža saturacije mešane venske
krvi. V desnem atriju je saturacija nižja zaradi priliva nizko nasičene krvi iz koronarnega sinusa.
Meritev SvO2 opravljamo v realnem času za razliko od povprečenja meritev CO. Tako lahko prej
opazimo spremembe v hemodinamskem stanju.
Velika omejitev PAK je invazivnost metode. Resni zapleti so redki (0,1–0,5 %). Zaplete delimo na:
1.
zaplete zaradi uvajanja vodila v veliko veno: krvavitev, poškodba arterije ali živca,
pnevmotoraks, hematotoraks;
2.
zaplete zaradi uvajanja katetra na končno mesto v PA: poškodba srčnih votlin,
krvavitev in tamponada, vozlanje katetra, poškodba zaklopk, motnje ritma, poškodba
pljučne arterije;
3.
zaplete zaradi uporabe katetra: napačne odločitve o zdravljenju zaradi napačnih
meritev, infekt, tromboza, zračna embolija, pljučni infarkt.
Najnevarnejši zaplet je pretrganje pljučne arterije, smrtnost je izredno visoka (do 75 %). Dejavnika
tveganja sta pljučna arterijska hipertenzija in antikoagulantno zdravljenje.
Zaradi invazivnosti metode in neuspešnosti v zmanjševanju smrtnosti se je uporaba PAK za
hemodinamski nadzor zmanjšala za 65 odstotkov. Še vedno je upravičena pri določenih bolnikih,
pri katerih želimo neprekinjeno meriti tlake v pljučnem obtoku in oceniti soodvisnost med srčnožilnim in dihalnim sistemom (npr. vpliv ventilacije pri ARDS na pljučno cirkulacijo in delovanje DV,
neuspešno odvajanje od ventilatorja zaradi srčnega popuščanja), med srčnimi operacijami ter pri
bolnikih s pljučno hipertenzijo in odpovedjo desnega prekata. Prednost metode je v tem, da je
uporabna pri budnem ali sediranem bolniku, ne glede na obliko dihanja.
Manj invazivne metode hemodinamskega nadzora
Metode temeljijo na analizi krivulje perifernega arterijskega tlaka. Utripni volumen izračunajo iz
površine pod sistoličnim delom krivulje, pri izračunu pretoka (CO) pa upoštevajo lastnosti ožilja, ki
nasprotujejo iztisu in prenašanju utripnega vala (podajnost, upornost, impedanca). Matematični
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algoritmi za analizo se med proizvajalci razlikujejo, se pa neprestano izboljšujejo z namenom, da bi
se čim bolj približali natančnosti meritev z referenčno metodo (PAK).
Z analizo arterijske krivulje neprekinjeno merimo hemodinamske spremenljivke (SV, CO, v
določenih primerih SVR), ki se navadno prikazujejo indeksirane na telesno površino. Ker monitorji
analizirajo vsak utrip, lahko zaznamo hitre spremembe CO/SV tudi med testi tekočinske odzivnosti
(PLR, EEO). Analiza vsakega utripa omogoča tudi merjenje nihanja utripnega volumna (SVV) in
pulznega tlaka (PPV) med dihanjem. Dinamična kazalca SVV/PPV sta dobra pokazatelja tekočinske
odzivnosti, vendar le pri bolnikih, ki so mehansko predihavani, brez lastnih vdihov, nimajo aritmij,
so predihovani z dihalnim volumnom vsaj 8 ml/kg, imajo zaprt prsni koš in imajo dober signal
arterijske krivulje.
Sisteme delimo na sisteme z umerjanjem in sisteme brez umerjanja.
1.
Sistemi z umerjanjem združujejo dve neodvisni metodi merjenja CO: analizo krivulje
arterijskega tlaka in transpulmonalno dilucijo indikatorja, ki služi umerjanju prve metode. Indikator
je toplota (transpulmonalna termodilucija, TPTD) ali odmerek litija. TPTD je podobna pulmonalni
termodiluciji pri PAK, le da bolus hladne tekočine vbrizgamo v centralno veno, spremembo
temperature pa meri tipalo na arterijskem katetru, ki mora biti čim bližje aorti – navadno v
femoralni arteriji. Sprememba temperature nastopi kasneje po vbrizganju bolusa kot pri PAK in je
manj izrazita, se počasneje vrača na izhodno vrednost, vendar na meritev manj vpliva faza dihanja.
Drugi indikator je litij, ki je bolj občutljiv kot toplota, ker ga normalno ni v telesu; za merjenje
koncentracije potrebujemo posebno tipalo, nameščeno na arterijsko linijo. Uporaba litija je
kontraindicirana pri bolnikih na terapiji z litijem, nosečnicah v prvem trimesečju, bolnikih, lažjih od
40 kg, in pri tistih, ki so relaksirani z rokuronijem in atrakurijem. Lahko ga uporabljamo pri
cisatrakuriju in vekuroniju 15–30 minut po zadnjem odmerku. Umerjanje je potrebno na 8–24 ur,
bolj pogosto pa, kadar pride do velikih nenadnih sprememb v perifernem žilnem uporu, kar vpliva
na izračun CO iz arterijske krivulje (pri velikih krvavitvah, infuzijah večjih količin tekočin,
vazokonstriktorjih, pri klemanju/odklemanju aorte itd.).
TPTD poleg merjenja CO omogoča izračunavanje nekaterih drugih spremenljivk, s katerimi
dopolnimo celotno hemodinamsko oceno:
a)
meritev statičnih volumskih kazalcev polnitve srca (preload): GEDV (angl. global
enddiastolic volume); lahko tudi ITTV (angl. intrathoracic thermal volume), PTV (angl.
pulmonary thermal volume), ITBV (angl. intrathoracic blood volume);
b)
meritev zunajžilne vode v pljučih: EVLWI (angl. extravascular lung water index),
PVPI (angl. pulmonary vascular permeability index);
c)
oceno globalne srčne funkcije: CFI (angl. cardiac function index), GEF (angl. global
ejection fraction).
Sistemi z umerjanjem so manj, a ne minimalno invazivni, saj potrebujejo vstavljen osrednji venski
kateter in arterijski kateter, ki je v primeru TPTD poseben z vgrajenim temperaturnim tipalom.
Navadno jih uporabljamo v enoti intenzivne terapije, kjer omenjeno ne predstavlja večje
invazivnosti kot standardna obravnava kritično bolnega. Če uporabimo posebni osrednji venski
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kateter za oksimetrijo, lahko hemodinamski oceni dodamo tudi neprekinjeno merjenje ScVO2. Vsi
sistemi so v primerjavi s PAK dovolj natančni in zanesljivi. Natančnost je največja takoj po
umerjanju in s časom pada, nenatančnost zmanjšamo s pogostim umerjanjem.
Sistemi z umerjanjem so:
•
LiDCOplus (LiDCO, Ltd., London, UK) – umerjanje z redčenjem litija,
•
Pulsioflex + PiCCOmonitor/PiCCO2 (Pulsion Medical Systems, Munich, Germany/Maquet
Getinge group) – umerjanje s TPTD,
•
VolumeView/EV1000 (Edwards Lifesciences, Irvine, CA, USA) – umerjanje s TPTD.
2.
Sistemi brez umerjanja imajo vgrajen algoritem, ki predvideva, da ima bolnik standardno
podajnost/impedanco aorte. Sistem se samodejno umeri z upoštevanjem demografskih lastnosti
bolnika, lastnosti ožilja pa nato izračunava iz oblike arterijske krivulje. Omogoča hemodinamske
meritve (SV, CO, SVR) in merjenje SVV/PPV z enakimi omejitvami.
Sistemi brez umerjanja so:
a)
Flotrack/Vigileo (Edwards Lifesciences, Irvine, CA, USA),
b)
LiDCOrapid (LiDCO, London, UK),
c)
ProAQT/Pulsioflex (Pulsion Medical Systems, Munich, Germany),
č)
PRAM (Mostcare FIAB SpA, Italy).
Ti sistemi so minimalno invazivni, saj je potreben le arterijski kateter, so pa v primerjavi s PAK tudi
manj zanesljivi. To še posebno velja, kadar gre za spremenjeno obliko arterijske krivulje – aortna
insuficienca/stenoza, IABP, dušena krivulja, prepognjen kateter – ali kadar gre za velike ali hitre
spremembe v tonusu žil – vazokonstrikcija, vazodilatacija. Največ izkušenj z njimi je v perioperativni
medicini, v kateri se je njihova uporabnost tudi najbolje obnesla.
Zaključek
Metode hemodinamskega nadzora se razlikujejo po invazivnosti, potrebni opremi, načinu in vrsti
spremenljivk, ki jih merijo. Sodobne metode so manj invazivne, kljub temu pa omogočajo merjenje
več spremenljivk, ki nam dajo vpogled v vse elemente hemodinamske ocene, če upoštevamo
omejitve in jih pravilno uporabljamo. Izbira metode je odvisna od tega, katere parametre želimo
meriti, od okoliščin, ki vplivajo na natančnost meritev (stanje bolnika, način dihanja, motnje ritma),
sprejemljive invazivnosti ter izkušenosti izvajalca meritev.
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ELEMENTI HEMODINAMSKE OCENE
OCENA SRČNE POLNITVE IN ODZIVNOSTI NA TEKOČINE
Barbara Hudournik
Izvleček
Zdravljenje s tekočino pomembno zmanjša umrljivost in število zapletov pri kritično bolnih.
Nepotrebno dajanje tekočine vodi v zaplete in povečuje umrljivost. Med kritično bolnimi je
tekočinsko odzivnih le približno 50 odstotkov bolnikov, zato moramo oceniti polnitev srca in
predvsem odzivnost na tekočine. Tlačni statični kazalci slabo izražajo tako polnitev kot tekočinsko
odzivnost. Volumski statični kazalci bolje izražajo polnitev, ne pa tudi odzivnosti na tekočine.
Dinamični kazalci lahko natančno napovejo tekočinsko odzivnost, vendar zaradi številnih omejitev
le pri majhnem deležu kritično bolnih. Najbolje odzivnost na tekočine napovedo funkcionalni testi.
Ker je cilj tekočinske terapije povečanje minutnega srčnega iztisa, moramo oceniti spremembo
utripnega oziroma minutnega srčnega iztisa bodisi invazivno ali neinvazivno.
Uvod
Ocena polnitve je ena najtežjih nalog pri zdravljenju kritično bolnih. Pravočasno zadostno
nadomeščanje znotrajžilnega volumna zmanjšuje umrljivost pri bolnikih s hudo sepso in septičnim
šokom ter zmanjša število zapletov in skrajša bolnišnično zdravljenje po večjih kirurških posegih.
Prekomerno nadomeščanje tekočin pri kritično bolnih povečuje število zapletov in umrljivost.
Polnitev srca in tekočinska odzivnost
Polnitev srca ne pomeni nekega absolutnega znotrajžilnega volumna, ampak izraža
predobremenitev srčnomišičnih vlaken. Od predobremenitve in krčljivosti srčne mišice je odvisen
utripni volumen srca.
Slika 1: Frank-Starlingova krivulja
UTRIPNI VOLUMEN (SV)

NIZKA POLNITEV SREDNJA POLNITEV VISOKA POLNITEV
Srce pri zdravem posamezniku deluje na strmem delu Frank-Starlingove krivulje, kar predstavlja
fiziološko rezervo za povečanje utripnega volumna v pogojih povečane porabe kisika. Vnos
tekočine poveča končni diastolni volumen prekatov, kar poveča utripni volumen. Povečanje je
odvisno od začetne polnitve in krčljivosti srčne mišice. Pri nizki začetni polnitvi in dobro krčljivi srčni
mišici bo vnos enake količine tekočine povzročil večje povečanje utripnega volumna kot pri visoki
začetni polnitvi in/ali slabo krčljivi srčni mišici.
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Pri vseh bolnikih z znaki nezadostnega pretoka, pri katerih ne gre za jasno zmanjšanje
znotrajžilnega volumna (hemoragični šok, zgodnja faza septičnega šoka), moramo pred dajanjem
tekočine oceniti, ali bo ta ukrep povečal utripni volumen srca. Ti bolniki so tekočinsko odzivni.
Povečanje minutnega iztisa srca je edini razlog za tekočinsko terapijo. Klinične študije so pokazale,
da je tekočinsko odzivnih le približno 50 odstotkov kritično bolnih. Dajanje tekočine bolnikom, ki
niso tekočinsko odzivni, lahko privede do motenj v transportu kisika (hemodilucija, edem tkiv).
Tekočinsko odzivni so lahko tudi bolniki z zadostnim pretokom. V takšnih primerih so kakršni koli
ukrepi za izboljšanje pretoka nepotrebni. Doseganje »supranormalnih« vrednosti hemodinamskih
parametrov se je v študijah izkazalo kot škodljivo.
Kazalci polnitve
Za oceno polnitve uporabljamo statične kazalce polnitve, ki jih delimo na tlačne in volumske.
Statični tlačni kazalci slabo izražajo polnitev srca. Razmerje med tlakom in volumnom ni linearno,
nanj vpliva podajnost srca ter številni dejavniki, kot je npr. pozitivni tlak ob koncu izdiha ali
znotrajtrebušna hipertezija. Med tlačne kazalce prištevamo centralni venski tlak (CVP), pljučni
kapilarni tlak (PKT), ki ga izmerimo s pljučnim arterijskim katetrom, in nekatere meritve pri
ultrazvočni preiskavi srca (E/Em, čas deceleracije vala E, razmerje vala S in D ter čas deceleracije
vala D). Ti kazalci niso uporabni za ugotavljanje odzivnosti na tekočine. Nizke vrednosti CVP (< 5
mmHg) in PKT (< 12 mmHg) so imele v študijah le 47- in 54-odstotno pozitivno napovedno vrednost
glede tekočinske odzivnosti.
Statični volumski kazalci bolje sovpadajo s polnitvijo, tekočinsko odzivnost pa z njihovo pomočjo
ugotavljamo samo v primeru zelo nizkih ali visokih vrednosti. S PAK lahko izmerimo indeks
končnega diastolnega volumna desnega prekata (RVEDVI). Vrednosti pod 90 ml/m² pravilno
napovedo nizko začetno polnitev (in s tem verjetno odzivnost na tekočine) v približno treh
četrtinah primerov, vrednosti nad 140 ml/m² pa jo v enakem deležu izključujejo. Vmesne vrednosti
ne omogočajo napovedi polnitvene odzivnosti. Enako velja za indeks globalnega končnega
diastolnega volumna (GEDI, mejne vrednosti < 600 ml/m² in > 800 ml/m²) in iz njega izpeljan
indeks intratorakalnega volumna krvi (ITBVI), ki ju dobimo z metodo transpulmonalne
termodilucije. Z ultrazvokom izmerimo končno diastolno površino levega prekata (LVEDA), ki je
sorazmerna s polnitvijo le pri zdravem srcu. Vrednosti, ki kažejo na nizko začetno polnitev, znašajo
manj kot 5,5 cm²/m².
Kazalci tekočinske odzivnosti
Za oceno tekočinske odzivnosti uporabljamo dinamične kazalce polnitve ter t. i. funkcionalne
teste. Tekočinski izziv ne spada med teste, temveč je terapevtski poizkus, ki ga izvedemo, kadar
bolniku ne grozijo zapleti zaradi vnosa tekočine.
Dinamični kazalci tekočinske odzivnosti temeljijo na oceni sprememb utripnega volumna ob
spreminjanju polnitve obeh prekatov zaradi nihanja tlaka znotraj prsnega koša med dihalnim
ciklom. Med mehansko ventilacijo povečanje tlaka v vdihu zmanjša venski priliv v desno srce in
hkrati poveča upor proti iztisu desnega prekata, kar privede do padca utripnega volumna desnega
in posledično levega prekata (v nekaj srčnih ciklih, potrebnih za prehod skozi pljučno cirkulacijo in
161

Šola intenzivne medicine 2017: Mehanska ventilacija in hemodinamska nestabilnost

zato v izdihu). Ciklične variacije utripnega volumna znotraj dihalnega cikla nakazujejo, da sta oba
prekata tekočinsko odzivna.
Nihanje utripnega volumna (SVV) lahko ocenimo invazivno z analizo pulznega vala (EV1000,
PICCO, LIDCO). Kot približek ocene spremembe utripnega volumna lahko uporabimo nihanje
pulznega tlaka (pulse pressure variation – PPV). Pulzni tlak je razlika med sistolnim in diastolnim
tlakom. PPV je razlika med največjim in najmanjšim pulznim tlakom znotraj enega dihalnega cikla,
deljeno z njuno srednjo vrednostjo. PPV, višja od 13%, z veliko natančnostjo napoveduje tekočinsko
odzivnost (94-odstotna pozitivna in 96-odstotna negativna napovedna vrednost). Neinvazivno
lahko ocenjujemo nihanje pretoka skozi aortno ali pulmonalno zaklopko z ultrazvokom. Izmerimo
lahko nihanje sistolične hitrosti ali nihanje utripnega volumna, ki ga ocenimo s pomočjo integrala
krivulje hitrost-čas (ang. VTI: velocity-time integral) v iztočnem traktu prekata. Vrednosti več kot
20 odstotkov govorijo v prid tekočinski odzivnosti. S transezofagealnim ultrazvokom lahko na enak
način ocenjujemo nihanje pretoka krvi v aorti.

Slika 2: Meritev sistolične hitrosti na aortni zaklopki in VTI v iztočnem traktu levega prekata
Z ultrazvokom lahko pri mehansko ventiliranih bolnikih ocenimo tudi nihanje premera spodnje
(transtorakalni) ali zgornje votle vene (transezofagealni ultrazvok). Ocenjujemo povečanje premera
med mehanskim vdihom (ang. distensibility index). Vrednosti več kot 18 odstotkov govorijo v prid
tekočinske odzivnosti. Pri spontano dihajočih bolnikih nihanje spodnje votle vene slabo korelira z
odzivnostjo na tekočine, saj je odsotnost nihanja ne izključuje.
Formula 1: Povečanje premera spodnje votle vene med mehanskim vdihom (distensibility index)
DI = (Dmax (vdih) – Dmin (izdih))/Dmin (izdih)
Slika 3: Nihanje premera spodnje votle vene z
dihanjem
Dinamični kazalci tekočinske odzivnosti imajo
številne omejitve. Dejavniki, ki sami po sebi
povzročajo nihanja utripnega volumna, so
spontani vdihi in aritmije. Za zadostno nihanje
tlaka znotraj prsnega koša je potrebno
predihovanje z visokimi dihalnimi volumni (> 8
ml/kg), zato odsotnost nihanja pri bolnikih, predihovanih z nižjimi dihalnimi volumni in/ali z visokim
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PEEP, ne izključuje tekočinske odzivnosti. Slaba podajnost pljuč (manj kot 30 ml/cm H2O) močno
zmanjša občutljivost testov ne glede na dihalni volumen. Dinamični testi so nepovedni pri zvišanem
intraabdominalnem tlaku ali vtočni motnji. Nihanje utripnega volumna je lahko posledica slabe
funkcije desnega prekata, še zlasti pri mehansko predihovanih bolnikih (povečana poobremenitev
desnega prekata). Pri spontano dihajočih so vsi našteti testi nepovedni zaradi fizioloških nihanj
dihalnih volumnov in tlakov. Še zlasti ocena nihanja spodnje votle vene je tehnično nezahtevna
preiskava, ki se (tudi zaradi dostopnosti) pogosto nepravilno uporablja v klinični praksi. Nedavna
prospektivna študija je pokazala, da le 17 odstotkov kritično bolnih nima omejitev za uporabo
dinamičnih testov.
Funkcionalni testi
To so testi, s katerimi povečamo polnitev srca. Posledični porast utripnega volumna, ki nastane pri
tekočinsko odzivnih, moramo oceniti znotraj ene do dveh minut. Kasneje učinek povečane polnitve
izzveni, še zlasti pri septičnih bolnikih.
Test premora ob koncu izdiha izvedemo pri umetno predihovanih bolnikih kot 15-sekundno
prekinitev dihanja ob koncu izdiha, kar poveča polnitev srca. Opazujemo porast minutnega srčnega
iztisa v zadnjih petih sekundah testa. Porast za več kot pet odstotkov napoveduje odzivnost na
tekočine z dobro občutljivostjo in specifičnostjo (91 odstotkov in 100 odstotkov). Če pred tem
izvedemo še test premora ob koncu vdiha (kar privede do zmanjšanja polnitve), sicer ne povečamo
občutljivosti testa, vendar večji porast utripnega volumna (15-odstotni porast kot mejna vrednost)
omogoča tudi neinvazivno oceno z ultrazvokom.
Pasivni dvig nog omogoča oceno tudi pri spontano dihajočih. Bolnika iz polsedečega položaja (45º)
premestimo v ležeči položaj z nogami, dvignjenimi za 45º, za 2 minuti. S tem mobiliziramo kri iz ven
spodnjih okončin in medenice. Zadostno povečanje priliva v srce ocenimo s porastom CVP (> 2 cm
H2O), tekočinsko odzivnost pa s porastom utripnega volumna. Kadar tega ocenjujemo neinvazivno
z meritvijo VTI v iztočnem traktu prekata, pričakujemo pri tekočinsko odzivnih porast za > 12 %. Pri
invazivno nadzorovanih pričakujemo porast minutnega srčnega iztisa za > 15 %.
Funkcionalni testi imajo najmanj omejitev, saj so uporabni tudi pri spontano dihajočih, pri bolnikih,
ki prožijo spontane vdihe ob mehanski ventilaciji, in pri bolnikih z aritmijami, vendar zahtevajo
nadzor minutnega srčnega iztisa v realnem času. Med invazivnimi metodami to omogoča analiza
pulznega vala (EV 1000, PICCO, LIDCO). Zgolj opazovanje porasta tlaka ni dovolj natančno. Kadar
ocenjujemo učinek neinvazivno, izmerimo VTI v iztočnem traktu prekata pred ter nato ponovno v
prvih 2 minutah testa. S porastom minutnega srčnega iztisa sovpada tudi porast CO2 ob koncu
izdiha (etCO2), vendar le če je nespremenjeno nastajanje (metabolizem) in izločanje (ventilacija)
CO2.
Teste tekočinske odzivnosti lahko uporabljamo tudi za odločitev glede »odvzema« tekočine.
Neodzivnost na tekočine, ocenjena s pasivnim dvigom nog ali testom premora ob koncu izdiha, z
veliko zanesljivostjo izključuje padec tlaka med dializo.
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Volumski izziv ni napovedni test v pravem pomenu besede, ampak že zdravljenje s tekočinami.
Uporabljamo ga le pri bolnikih brez kontraindikacij za vnos tekočine. Tako kot pri ostalih testih
moramo oceniti učinek (porast minutnega srčnega iztisa). T. i. »mini izziv« (100 ml tekočine v 1
minuti) bolnika le malo obremeni s tekočino, vendar zahteva takojšnjo in natančno oceno, saj
izzove majhno spremembo utripnega volumna. Klasičen tekočinski izziv (300–500 ml v 10 minutah)
je enostavnejši za izvedbo. Ocenjujemo povečanje utripnega volumna in vpliv na tkivno
oksigenacijo.
Zaključek
Kompleksnost ocene polnitve in tekočinske odzivnosti nam ne sme preprečiti pravočasnega in
zadostnega nadomeščanja tekočin, saj le-to bistveno pripomore k boljšemu preživetju kritično
bolnih. Hkrati se moramo zavedati, da je tekočinska odzivnost normalno fiziološko stanje in da
znaki tekočinske odzivnosti ne pomenijo, da bolnik tekočino tudi dejansko potrebuje. Ta je
smiselno le v primeru nezadostnosti pretoka. Med tekočinsko terapijo moramo teste tekočinske
odzivnosti ponavljati, saj le vztrajanje znakov nezadostnega pretoka, tekočinske odzivnosti in
odsotnost zapletov upravičuje nadaljevanje terapije.
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ARTERIJSKI TLAK IN UPORABA VAZOPRESORJEV
Andrej Markota
Izvleček
Meritev in uravnavanje arterijskega tlaka spadata med osnovne diagnostične in terapevtske
ukrepe. V prispevku so opisane osnove merjenja arterijskega tlaka, omejitve različnih načinov
merjenja ter osnove uporabe vazopresorjev. Zaradi dostopnosti je začetna meritev arterijskega
tlaka večinoma neinvazivna. Invazivna meritev je bolj natančna, vendar so možni zapleti,
dostopnost pa je bistveno bolj omejena. Hipotenzijo, ki se ne odziva na infuzijo tekočin, zdravimo z
vazopresorji. Vazopresor prve izbire je večinoma noradrenalin. Ciljne vrednosti srednjega ali
sistolnega arterijskega tlaka je treba prilagoditi glede na trenutno stanje in pridružene bolezni.
Uravnavanje arterijskega tlaka je le del zdravljenja kritično bolnih.
Uvod
Meritev in uravnavanje arterijskega tlaka (AT) sta osnovna diagnostična in terapevtska ukrepa v
enotah za intenzivno terapijo (EIT). V prispevku so opisane osnove merjenja AT in omejitve
različnih načinov merjenja AT, osnove uporabe vazopresorjev, različne skupine vazopresorjev ter
ciljne vrednosti AT pri različnih bolezenskih stanjih.
Meritev arterijskega tlaka
Meritev AT spada med osnovne diagnostične postopke v EIT. Zaradi njegovega pomena ga
izmerimo takoj, ko je mogoče. Izmerjene vrednosti AT imajo velik vpliv na nadaljnji potek
zdravljenja bolnika v EIT. Kljub temu ne obstaja idealna metoda za merjenje AT; neinvazivne
metode za merjenje AT so nenatančne, napake pa so še bolj izražene pri bolnikih s cirkulatorno
odpovedjo. Invazivne metode so bolj natančne, vendar so zaradi invazivnosti možni zapleti
(krvavitev, okužba, poškodba drugih struktur). Hkrati je neinvazivna meritev AT zaradi preproste in
razširjene opreme mogoča takoj in povsod. Invazivno merjenje je mogoče šele po pripravi bolnika,
vstavitvi arterijske kanile in le v primernih prostorih.
Neinvazivna meritev arterijskega tlaka
Osnovni neinvazivni način merjenja AT je sfigmomanometrija. Za meritev potrebujemo manometer
z manšeto in stetoskop. Meritev temelji na zaznavi Korotkovovih zvokov s stetoskopom. Prvi zvok,
ki ga slišimo ob postopnem spuščanju pritiska, je sistolni AT, diastolni AT je določen pri četrtem oz.
petem Korotkovovem zvoku. Metodo uporabljamo redko, v EIT jo je skoraj povsem izpodrinila
oscilometrična neinvazivna meritev AT.
Oscilometrična metoda omogoča avtomatično merjenje AT. Manšeta stisne (največkrat) brahialno
arterijo, ob spuščanju pritiska pa v sistemu nastane nihanje tlaka kot posledica arterijskih pulzacij.
Sistolni AT je izmerjen ob pojavu pulzacij. Diastolni AT je izmerjen ob prenehanju sprememb
amplitude nihanja ob nadaljnjem spuščanju manšete. Meritve AT se lahko razlikujejo, ker
proizvajalci uporabljajo različne algoritme za prepoznavo sistolnega in diastolnega AT.
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Najpogostejša napaka pri neinvazivnem merjenju AT je izbira manšete neustrezne velikosti.
Premajhna manšeta ne stisne arterije dovolj, zato je za popolno prekinitev pretoka potreben višji
tlak. Posledično je sistolni AT lažno povišan. Pri prevelikih manšetah ni tovrstnih napak.
Pri bolnikih s cirkulatorno odpovedjo je nihanje tlaka v manšeti oslabljeno, posledično je meritev
sistolnega in diastolnega AT težja in nenatančna. Ker so nihanja tlaka v manšeti najbolj izražena pri
vrednosti srednjega AT, je meritev tega po oscilometrični metodi najbolj natančna. Zaradi vsega
navedenega so pri približno tretjini bolnikov odstopanja od invazivno izmerjenega AT več kot 20
mmHg, pri približno tretjini med 10 in 20 mmHg in le pri tretjini pod 10 mmHg.
Invazivna meritev arterijskega tlaka
AT merimo invazivno s pomočjo arterijske kanile, ki jo največkrat vstavimo v radialno ali femoralno
arterijo. Kanila je povezana s pretvornikom pritiska s cevkami, ki so izpolnjene z nestisljivo
tekočino.
Na različnih mestih v arterijski cirkulaciji lahko pričakujemo različne vrednosti AT. Ob premikanju
pulznega vala proti perifernim arterijam je sistolni AT postopoma vedno višji, sistolni del pulznega
vala pa vedno krajši. Ob prehodu iz centralne proti periferni arterijski cirkulaciji se AT spreminja
zaradi retrogradnih odbojev od žilnih razcepišč in vedno manjšega premera arterij. Kljub višjemu
sistolnemu AT na periferiji arterijske cirkulacije je srednji AT nespremenjen zaradi krajšanja
sistolnega dela pulznega vala.
Srednji AT je avtomatično izračunan kot površina pod krivuljo AT deljeno s trajanjem srčnega
ciklusa. Navedeni izračun je bolj natančen kot klasični izračun srednjega AT, ki predvideva trajanje
sistole eno tretjino in diastole dve tretjini srčnega ciklusa.
Natančnost invazivne meritve AT je odvisna od neprekinjene povezave med pretvornikom tlaka in
arterijsko cirkulacijo. V primeru, da je notranjost kanile zamašena (strdki ali zračni mehurčki), je
povezava prekinjena in meritev nenatančna. Pred začetkom invazivnega merjenja AT je potrebna
umeritev na atmosferski tlak (oz. tlak 0 mmHg). Lažno povišani sistolni AT s popačeno krivuljo AT
lahko nastane zaradi resonance ob ujemanju naravne frekvence arterijskega sistema s frekvenco
katere izmed komponent pulznega vala. Zaradi nevarnosti pojava resonance so arterijski sistemi
narejeni tako, da je naravna frekvenca sistema približno desetkrat višja od frekvence srčnega
utripa. Z dodatkom trismernih ventilov ali s podaljševanjem dolžine cevk nad približno 100 cm
lahko naravno frekvenco sistema upočasnimo in povzročimo resonanco. Lažno spremenjene
vrednosti sistolnega in diastolnega AT ob manjših spremembah srednjega AT so prisotne ob
neustrezno dušenem sistemu. Pri preveč dušenem sistemu je sistolni AT lažno nizek in diastolni
lažno visok, pri premalo dušenem sistemu je obratno. Ustrezno dušenje testiramo s testom hitrega
izpiranja sistema.
Vazopresorji
Zdravljenje z vazopresorji je potrebno takrat, kadar ustreznega AT ne moremo vzdrževati z infuzijo
tekočin. Vazopresorje uporabljamo pri bolnikih s cirkulatorno odpovedjo, pri katerih je potrebna
natančna in kontinuirana, invazivna meritev AT. Za zagotovitev stalnega dotoka vazopresorjev in za
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preprečevanje ekstravazacije iz perifernih ven jih infundiramo v centralne vene. Kljub temu je
možna infuzija vazopresorjev tudi po perifernih venah (do vstavitve centralnega venskega katetra,
če jih uporabljamo v nizkih odmerkih, ali kot poskus zdravljenja z vazopresorji).
Betaadrenergični vazopresorji
Noradrenalin je endogeni kateholamin, ki je v normalnih razmerah ekscitatorni nevrotransmitor.
Če ga uporabljamo kot zdravilo, deluje kot močan agonist alfa-1-adrenergičnih receptorjev in šibek
agonist beta-1-adrenergičnih receptorjev. Noradrenalin je vazokonstriktor prve izbire pri večini
bolezenskih stanj, pri katerih je potrebno zdravljenje z vazokonstriktorji. Povzroča vazokonstrikcijo
arterij in ven. Povečanje AT ob infuziji noradrenalina je posledica povečanega sistemskega žilnega
upora in delno posledica povečanega minutnega volumna srca zaradi višjega priliva ob
venokonstrikciji (če je bolnik tekočinsko odziven). Uporablja se v kontinuirani intravenski infuziji.
Začetni odmerek je okoli 0,05–0,1 mcg/kg/min, pri odmerku nad 0,5 mcg/kg/min pa je treba
razmisliti o drugih razlogih za hipotenzijo oz. o uvedbi dodatnega vazopresorja. Zaradi minimalnega
vpliva na betaadrenergične receptorje ima malo stranskih učinkov v smislu tahikardnih motenj
srčnega ritma. Drugi stranski učinki so povezani z vazokonstrikcijo – ishemija in posledično
gangrena perifernih tkiv.
Adrenalin je endogeni kateholamin, ki ga izloča nadledvična žleza kot del stresnega odziva. V
primerjavi z noradrenalinom ima močnejši učinek na betaadrenergične receptorje. Poleg
vazokonstrikcije sta klinično bolj izražena tahikardija in povečan utripni volumen. Vazokonstrikcija
je najbolj izražena v podkožju in splanhnični cirkulaciji. Poleg učinka na cirkulacijo so izražene tudi
metabolne spremembe. Ob stimulaciji betaadrenergičnih receptorjev se poveča nastajanje laktata,
ki je posledica anaerobnega metabolizma ob nezadostnem pretoku. Prvi učinki so prisotni pri
odmerku okoli 0,02 mcg/kg/min, pri odmerku nad 0,3–0,5 mcg/kg/min pa dodatnega učinka ne
pričakujemo več. Večinoma se uporablja v kontinuirani infuziji, izjemoma v bolusnih odmerkih.
Stranski učinki so posledica vazokonstrikcije (ishemija, gangrena) in metabolnih učinkov (povišan
laktat, hiperglikemija, splanhnična hipoperfuzija).
Fenilefrin je kratkodelujoč, močan vazokonstriktor. Ne vpliva na betaadrenergične receptorje.
Omenjamo ga zaradi razširjene uporabe v anesteziji, v kateri je hitro dostopen vazokonstriktor, ki
ga lahko uporabljamo v bolusih ob prehodni hipotenziji oz. do nastavitve kontinuiranega
zdravljenja z vazokonstriktorji.
Dopamin je endogeni kateholamin. Učinek je odvisen od odmerka; pri odmerku 3–10 mcg/kg/min
poveča kontraktilnost in srčno frekvenco, pri višjih odmerkih deluje kot vazokonstriktor. Zaradi
pogostih stranskih učinkov (tahikardne motnje ritma) se uporaba opušča.
Drugi vazopresorji
V večini primerov je vazokonstriktor prve izbire kateholamin noradrenalin. Pri nekaterih bolnikih ob
zdravljenju z noradrenalinom ne dosežemo zadovoljivega AT (oz. so prisotni stranski učinki), zato je
smiselno dodati nekateholaminski vazokonstriktor. Vazopresin oz. antidiuretični hormon deluje kot
vazokonstriktor prek receptorjev V1, ki se nahajajo na žilnih gladkih mišicah. Pri zdravih
prostovoljcih ne poviša AT, v primeru prekomerne vazodilatacije (večinoma pri septičnem šoku) pa
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povzroči vazokonstrikcijo. Kot vazokonstriktor pri cirkulatorni odpovedi se uporablja v odmerku
med 0,01 in 0,04 IE/h. Stranski učinki so posledica prekomerne vazokonstrikcije ter prekomerno
izraženih fizioloških učinkov (hiponatremija).
Ciljni arterijski tlak
Ciljni AT se razlikuje glede na bolezensko stanje, zaradi katerega je bolnik zdravljen v EIT, ter glede
na predhodne bolezni. Zaradi pogostnosti in posebnosti pri obravnavi so navedeni ciljni AT pri
septičnem šoku, pri bolnikih z akutno ledvično odpovedjo, pri hemoragičnem šoku, pri bolnikih s
subarahnoidno krvavitvijo ter pri bolnikih z intracerebralnio krvavitvijo.
Ciljni srednji AT pri bolnikih s septičnim šokom je vsaj 65 mmHg. V raziskavah, v katerih so
primerjali srednji AT okoli 65 mmHg s srednjim AT okoli 75 mmHg ali 85 mmHg, niso odkrili
pomembnih razlik v preživetju, pri nekaterih populacijah bolnikov (npr. bolniki z arterijsko
hipertenzijo) pa so odkrili pomembno manjšo potrebo po nadomestnem ledvičnem zdravljenju. Pri
bolnikih z akutno ledvično odpovedjo je smiselno vzdrževati AT v območju, kot je bil v domačem
okolju, tako da so za vzpostavitev primernih diurez pri nekaterih bolnikih potrebne višje vrednosti
AT.
Pri bolnikih s hemoragičnim šokom po poškodbi je do oskrbe krvavitve ciljni sistolni AT 80–90
mmHg oz. 80 mmHg ali več v primeru hude poškodbe možganov. Če z omejeno infuzijo tekočin ne
uspemo doseči ciljnega AT, lahko uporabimo tudi vazopresor. Omejena infuzija tekočin in
vzdrževanje nižjih ciljnih vrednosti AT sta potrebna za zmanjšanje krvavitve po poškodbi (bolj
izražena ob višjem AT), za omilitev koagulopatije (hujša ob diluciji po agresivnem nadomeščanju
tekočin) in preprečevanje hipotermije ob infuzijah tekočin.
Pri bolnikih s subarahnoidno krvavitvijo je potrebno vzdrževanje sistolnega AT okoli 130–140
mmHg, ciljne vrednosti sistolnega AT pa so višje ob vazospazmu. Podobno je pri bolnikih z
intracerebralno krvavitvjo smiselno sistolni AT vzdrževati pod 140 mmHg. Upočasnitev naraščanja
velikosti hematoma z intenzivnim nižanjem AT (< 140 mmHg) je bila najbolj izražena pri bolnikih s
predhodno antikoagulantno terapijo.
Zaključek
Merjenje AT spada med osnovne posege v EIT. Zaradi hitrosti in dostopnosti je začetna meritev AT
neinvazivna, pri čemer je treba upoštevati omejitve metode. Invazivna meritev AT je bolj natančna,
vendar so možni zapleti, dostopnost pa je bistveno bolj omejena. Hipotenzijo, ki se ne odziva na
infuzijo tekočin, zdravimo z vazopresorji. Vazopresor izbire je večinoma noradrenalin. Ciljne
vrednosti srednjega ali sistolnega AT je treba prilagoditi glede na trenutno stanje in pridružene
bolezni. Uravnavanje AT je le del zdravljenja kritično bolnih.
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OCENA ZADOSTNOSTI PRETOKA
Gorazd Voga
Izvleček
Ocena hemodinamične nestabilnosti je ena izmed temeljnih zahtev pri zdravljenju kritično bolnih,
meritve minutnega srčnega iztisa in ocena njegove zadostnosti pa so njen pomemben sestavni del.
Klinična ocena obeh spremenljivk je premalo zanesljiva za terapevtske odločitve, vendar jo kljub
temu ne smemo opustiti. Minutni srčni iztis lahko izmerimo z različnimi neinvazivnimi in
invazivnimi metodami, njegovo zadostnost pa ocenimo glede na vrednost in spremembe
serumskega laktata, z zasičenostjo osrednje venske ter mešane venske krvi s kisikom in z
nekaterimi neinvazivnimi metodami. Za oceno mikrocirkulacije ter področne tkivne prekrvitve
imamo na voljo več metod, ki pa se še niso uveljavile pri vsakdanjem kliničnem delu. Zdravljenje, ki
temelji na normalizaciji kazalcev zadostnosti pretoka, je povezano z večjo verjetnostjo preživetja
različnih skupin kritično bolnih
Uvod
Zagotavljanje zadostnega pretoka in tkivne oksigenacije je temeljna naloga pri zdravljenju kritično
bolnih. Nezadosten pretok in posledično tkivno hipoksijo moramo čim prej prepoznati in zdraviti,
še bolje pa preprečiti, saj povzroči okvaro delovanja in odpoved posameznih organov, ki je
najpomembnejši razlog za umrljivost na intenzivnih oddelkih.
Merjenje minutnega srčnega iztisa
Klinična ocena pretoka je nezanesljiva, zato pri kritično bolnih za oceno pretoka običajno merimo
minutni srčni iztis (CO). Izmerimo ga lahko tako rekoč z vsemi neinvazivnimi ali invazivnimi
metodami, ki jih uporabljamo za hemodinamski nadzor. S transtorakalno ehokardiografijo lahko
kvalitativno hitro ocenimo globalno sistolično funkcijo levega in desnega prekata, izračunamo pa
lahko tudi kvantitativne kazalce srčne funkcije, kot so iztisni del, delež skrajšave in delež
spremembe površine. Če uporabimo še doplersko metodo, lahko iz izmerjenih pretokov skozi
aortne, mitralne in pulmonalne zaklopke izračunamo CO, ki dobro sovpada s CO, izmerjenim s
termodilucijsko metodo.
Z pljučnim arterijskim katetrom (PAK) lahko poleg drugih hemodinamskih spremenljivk zanesljivo in
nepretrgano merimo tudi CO. Merimo ga lahko tudi z drugimi, manj invazivnimi ali neinvazivnimi
metodami. Analiza krivulje arterijskega pulznega vala temelji na izhodišču, da je površina pod
krivuljo sorazmerna z utripnim volumnom. Zaradi spremenljive arterijske elastičnosti je treba te
meritve pogosto umerjati z drugimi, natančnejšimi metodami (transpulmonalna termodilucija ali
litijeva dilucija). CO, izmerjen s temi metodami, razmeroma dobro sovpada s CO, izmerjenim s PAK.
CO lahko ocenimo tudi s polinvazivno doplersko metodo in s posebno sondo, ki jo vstavimo v
požiralnik, s katero merimo hitrost pretoka v descendentni aorti.
CO spreminjamo z različnimi načini zdravljenja (dodajanje tekočin, inotropna in vazoaktivna
zdravila, mehanska ventilacija); učinek zdravljenja pa najlažje spremljamo z nepretrganimi
meritvami.
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Ocena zadostnosti pretoka
Večja težava nastopi pri ocenjevanju pomena izmerjene vrednosti CO, saj moramo vsako vrednost
CO ocenjevati glede na trenutne kisikove in presnovne potrebe. Zato moramo pri vseh bolnikih, ne
glede na to, na kakšen koli način smo izmerili CO, vedno hkrati oceniti tudi njegovo zadostnost. Pri
bolnikih z nezadostnim pretokom lahko klinično ugotovimo periferno cianozo, podaljšan čas
kapilarne polnitve in hladno ter vlažno kožo. Ker so ti znaki predvsem posledica kompenzacijske
vazokonstrikcije zaradi CO, jih bolniki z motenim uravnavanjem perifernega žilnega upora (sepsa)
po navadi nimajo, pa tudi sicer so neznačilen in pozen znak nezadostne tkivne oksigenacije.
Koristne podatke o zadostnosti pretoka dobimo z rednim spremljanjem urne diureze, ki je
neposredno odvisna od prekrvitve ledvic. Bolniki z normalno urno diurezo imajo z veliko
verjetnostjo zadostno prekrvitev ledvic in drugih organov. Žal pa ne velja obratno, saj so bolniki
zaradi različnih ledvičnih bolezni lahko oligurični in anurični tudi ob normalnih vrednostih DO2.
Nezadostnost pretoka lahko ugotovimo tudi s povišano vrednostjo serumskega laktata zaradi
anaerobne presnove, ki se aktivira kot kompenzacija nezadostne tkivne oksigenacije. Spremembe v
serumski koncentraciji laktata so razmeroma počasne in zato z njimi ne moremo spremljati
neposrednih učinkov zdravljenja. Serumski laktat moramo določiti pri vsakem bolniku, pri katerem
pomislimo na nezadostno tkivno prekrvitev ob sprejemu, pri bolnikih s povišanimi vrednostmi pa
moramo laktat ponovno določiti štiri do šest ur po začetku zdravljenja.
Neposrednega hemodinamskega kazalca zadostnosti pretoka za zdaj še ne poznamo, zato si
pomagamo z meritvami spremenljivk, s katerimi ocenimo kompenzacijske mehanizme, ki se
aktivirajo ob nezadostnem transportu kisika. Poveča se ekstrakcija kisika in tako zagotavlja
zadostno količino kisika za normalno delovanje posameznih organov. Zaradi povečane ekstrakcije
se zmanjša zasičenost venske (ScvO2) in mešane venske krvi (SvO2) s kisikom. Merjenje obeh je
trenutno najbolj zanesljiv kazalec nezadostnega pretoka, ki ga lahko neprekinjeno, vendar žal le
invazivno merimo v zgornji votli veni ali pljučni arteriji. Vrednosti in spremembe obeh spremenljivk,
razen v nekaterih izjemnih primerih, razmeroma dobro sovpadajo. Na vrednosti SvO2 in ScvO2
vpliva veliko različnih dejavnikov, zato moramo pred začetkom zdravljenja pravilno opredeliti
pomen vsakega posebej (slika 1). Vrednosti SvO2 odražajo razmerje med transportom in porabo
kisika vsega telesa in zato ne zaznajo manjše regionalne hipoksije. Bolniki z neustrezno
razporeditvijo krvnega obtoka in moteno ekstrakcijo kisika pri hudi sepsi imajo lahko tkivno
hipoksijo kljub normalnim ali celo zvišanim vrednostim SvO2. Visoke vrednosti SvO2 izmerimo tudi
pri zagozdenem PAK. Najpogostejši razlogi za povišano (več kot 80 %) ali znižano (manj kot 60 %)
vrednost SvO2 so prikazani v tabeli 1.
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Pljuča

Slika 1. Dejavniki, ki vplivajo
na
spremembe
SvO2
(nasičenje mešane venske
krvi s kisikom) Legenda:
SaO2 – nasičenje arterijske
krvi s kisikom; CO – minutni
srčni iztis; Hb – hemoglobin.

Bolečina, temperatura,
sedacija, relaksacija ...

Okolje
Oksigenacija

Presnova

VO2
SvO2 =

SaO2 -

CO x Hb x 1,34 x 10

Ob spremembi ScvO2 ali
SvO2
moramo
najprej
Pretok
Sposobnost vezave kisika
ugotoviti vzrok zanjo in šele
nato začeti z zdravljenjem.
Srce
Krvni obtok
Kri
Znižane vrednosti SvO2 so
eden
najbolj
zgodnjih
znakov za grozečo ali očitno tkivno hipoksijo. Kot klinično pomembne štejemo vrednosti manj kot
60 in več kot 80 odstotkov ter spremembe za vsaj 10 odstotkov, ki trajajo najmanj 5 minut.
Tabela 1. Nekateri razlogi za znižane in zvišane vrednosti SvO2
SvO2

< 60 %
↓↑DO2
↓ Hb
↓SaO2
↓ CO

anemija
krvavitev
hipoksija
pljučne bolezni
srčno popuščanje
šok
hipovolemija

↑ VO2
↑ temperatura
krči, mrzlica
↑ dihalno delo

> 80 %
neustrezna razporeditev pretoka
motena VO2
sepsa
jetrna ciroza
pankreatitis
opekline

tehnične napake
umerjanje
zagozden kateter

Legenda: DO2 – transport kisika; VO2 – poraba kisika; Hb – hemoglobin; SaO2 – nasičenje arterijske
krvi s kisikom; CO – minutni srčni iztis.
SvO2 lahko intermitentno določamo z odvzemi krvi iz pljučne arterije, še boljše pa je nepretrgano
merjenje z refleksijsko spektrofotometrijo in posebnim fiberoptičnim PAK.
V zadnjem času meritve SvO2 pogosto nadomeščamo z meritvami nasičenja krvi s kisikom v zgornji
votli veni (ScvO2). Merjenje ScvO2 je bolj preprosto in lažje dostopno, saj potrebujemo le osrednji
venski kateter (CVK), ki ga rutinsko uporabljamo pri kritično bolnih. Meritve lahko opravljamo
občasno z odvzemi krvi iz CVK ali pa nepretrgano z uporabo fiberoptičnih CVK. Ker vrednosti ScvO2
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odražajo predvsem ekstrakcijo kisika v glavi in zgornjem delu telesa, so pri zdravih nekolike nižje,
pri bolnikih v kardiogenem in septičnem šoku pa višje kot SvO2.
Če so pri bolnikih v zgodnjem obdobju hude sepse z nadomeščanjem tekočin, inotropnimi zdravili
in transfuzijami rdečih krvničk čim bolj zgodaj dosegli normalne vrednosti ScvO2, so izboljšali
preživetje, skrajšali čas hospitalizacije in zmanjšali stroške zdravljenja. Ugotovili so tudi, da je ScvO2
dober napovednik neuspešnega odvajanja od ventilatorja.
Vrednosti SvO2 in ScvO2 lahko torej uporabimo kot vodilo za zdravljenje nezadostnega DO2 in kot
neprekinjen nadzor zadostnosti pretoka.
Ocena mikrocirkulacije in področne prekrvljenosti
Oceno mikrocirkulacije in delovanja posameznih organov nam omogočajo tudi nekatere dodatne
preiskave, ki pa jih redkeje uporabljamo v vsakdanji klinični praksi (meritve vrednosti pCO2
sublingvalno in ortogonalna polarizacijska spektroskopija za oceno mikrocirkulacije, bispektralni
indeks (BIS) za oceno globine sedacije, spektroskopija blizu infrardečega spektra (NIRS) za meritve
tkivne oksigenacije, očistek indocianinskega zelenila za oceno jetrne funkcije, razlika med osrednjo
in periferno temperaturo, kapilarni povratek in meritve področne prekrvitve s pulznim doplerjem).
Meritve tkivne oksigenacije z NIRS, še posebno če jih kombiniramo s testom žilnega zažema, pri
bolnikih s kardiogenim in hipovolemičnim šokom dobro sovpadajo z vrednostmi spremenljivk, ki
odražajo zadostnost pretoka na globalni ravni. Pri bolnikih v septičnem šoku in z motenim
prevzemom kisika je povezanost med omenjenimi spremenljivkami le šibka, kljub temu pa nizke
vrednosti tkivne oksigenacije v zgodnjem obdobju šoka nakazujejo slabše preživetje.
Zaključek
Ugotavljanje vrednosti pretoka in njegove zadostnosti ter ustreznosti transporta kisika je eno
izmed temeljnih opravil pri zdravljenju kritično bolnih. Merjenje CO je zlahka izvedljivo z različnimi
neinvazivnimi in invazivnimi metodami, vendar za terapevtske odločitve ne zadošča, saj moramo
opredeliti tudi zadostnost CO glede na trenutne potrebe. Pri vsakdanjem delu nam nezadostno
prekrvitev opredelita predvsem serumski laktat in/ali nasičenje mešane venske ali centralnovenske
krvi s kisikom, za študijske namene pa lahko uporabljamo tudi več različnih metod za oceno
mikrocirkulacije in področne prekrvitve.
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OCENA PODROČNE PREKRVITVE IN MIKROCIRKULACIJE
Matej Podbregar
Izvleček
V prispevku opisujemo regulacijo področne prekrvavitve in disfunkcijo prevzemanja kisika v tkivih
pri bolnikih z večorgansko odpovedjo. Nadaljujemo z opisom metod za oceno področne
prekrvavitve in mikrocirkulacije.
Uvod
Visoka smrtnost bolnikov v intenzivni enoti je najpogosteje posledica večorganske odpovedi.
Patogeneze večorganske odpovedi še niso povsem pojasnili. Razlagajo jo s tkivno disoksijo kot
posledico kombinacije motene prekrvitve tkiv in motenega celičnega prevzemanja ter porabe
kisika. V prispevku so opisana trenutna dognanja o patofizioloških spremembah v mikrocirkulaciji
pri sepsi in večorganski odpovedi, opisane pa so tudi neinvazivne metode za oceno
mikrocirkulacije.
Spremembe mikrocirkulacije in odpovedovanje organov pri sepsi in večorganski odpovedi
Delovanje mikrocirkulacije je osnovni pogoj za zadostno preskrbljenost tkiv s kisikom in s tem za
delovanje organov. Naloga mikrocirkulacije je prenos kisika in hranil do celic in tkiv ter
odstranjevanje presnovkov, pri bolnikih pa je njena naloga tudi prenos zdravil do tarčnih celic.
Sestavljajo jo arteriole, kapilare in venule, ki so drobne žile, iz katerih se sprošča kisik v tkiva.
Glavne vrste celic, ki sodelujejo v mikrocirkulaciji, so endotelne celice, gladke mišične celice
(večinoma v stenah arteriol), eritrociti in levkociti. Pomembno sodelujejo tudi humoralni dejavniki
krvne plazme. Dejavniki, ki vplivajo na kapilarni pretok krvi, so perfuzijski tlak, tonus arteriol,
reološke lastnosti krvi in prepustnost kapilar. Natančno uravnavanje prekrvitve mikrocirkulacije
zagotavlja zadosten pretok krvi za zadostitev potreb tkiv po kisiku. Mehanizme uravnavanja
pretoka lahko razdelimo v miogene (zaznavajo napetost v steni žil), metabolne (uravnavanje
temelji na O2, CO2, laktatu in H+) in nevrohumoralne. Osrednjo vlogo pri uravnavanju
mikrocirkulacije imajo endotelne celice, ki zaznavajo pretok, metabolne ter druge snovi, ki nato
vplivajo na tonus gladkih mišic arteriol in odpiranje kapilar. Na podlagi medceličnega sporočanja
posedujejo endotelne celice informacije bližnjim celicam o dogajanju v bolj oddaljenih celicah.
Endotelij se prav tako pomembno vključuje v uravnavanje strjevanja krvi in imunskega odziva, ki
neposredno vplivata na delovanje mikrocirkulacije.
Poglavitna značilnost sepse je okvara delovanja mikrocirkulacije. Značilne so heterogene
spremembe pretoka krvi po mikrocirkulaciji. Nekatere kapilare so premalo prekrvljene, v drugih pa
je pretok normalen ali nenormalno povečan. Tako nastali funkcionalni obvod povzroči moteno
ekstrakcijo kisika iz krvi ob hkratni hipoksičnosti nekaterih mikrocirkulacijskih enot. Posledica
okvare endotelija je pri sepsi okvarjeno vazodilatacijsko delovanje sistema dušikovega oksida (NO)
zaradi različnega izražanja inducibilne sintaze NO (iNOS) v različnih delih mikrocirkulacije. Gladke
mišične celice v stenah arteriol izgubijo adrenergični tonus in občutljivost. Eritrociti so manj
upogljivi, raje se združujejo v agregate in se slabše odzivajo na hipoksijo s sproščanjem NO.
Mikrocirkulacijo dodatno okvarita strjevanje krvi in aktivacija levkocitov k sproščanju vnetnih
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mediatorjev. Slednji tudi neposredno okvarjajo zgradbo mikrocirkulacije, kar vodi do povečane
prepustnosti in edema tkiv. Če okvare mikrocirkulacije ne popravimo, vodi ta v hipoksijo celic s
posledično okvaro delovanja tkiv in organov.
Okvara delovanja mitohondrijev pri sepsi in večorganski odpovedi
Vzrok za moteno ekstrakcijo kisika iz krvi pri sepsi ni povsem razjasnjen. Predmet številnih razprav
je vprašanje, v kolikšni meri k temu prispevajo mikrocirkulacijski obvodi in v kolikšni meri okvara
oksidativne presnove v mitohondrijih. Na živalskem modelu zgodnje sepse so ugotovili hipoksična
področja mikrocirkulacije brez okvare delovanja mitohondrijev. Mogoče je sklepati, da
mikrocirkulacijski okvari zgodnje sepse sledi (ali je celo njena posledica) mitohondrijska okvara
pozne sepse. Da je okvara delovanja mitohondrijev pomembna v patogenezi sepse, kažejo izsledki
raziskave, v kateri so dokazali povezanost motnje delovanja mitohondrijev z odpovedovanjem
organov in s preživetjem bolnikov. Po zdravljenju cirkulacijske odpovedi pri bolniku s sepso lahko
ugotovimo normalne sistemske kazalce hemodinamike in transporta kisika, kljub temu pa lahko
obstaja področna in mikrocirkulacijska hipoksija. Stanje so poimenovali sindrom mikrocirkulacijske
in mitohondrijske stiske (MMDS, ang. microcirculatory and mitochondrial distress syndrome). Pri
septičnih bolnikih se zniža sistemska ekstrakcija kisika s hemoglobina. Ugotovili so, da je resnost
sepse obratno sorazmerna s porabo kisika v tkivih. Čeprav pride do prerazporeditve pretoka krvi v
mikrocirkulaciji, so na poskusnih živalih in bolnikih izmerili povečan delni tlak kisika v tkivih. Te
rezultate so razložili z zmanjšano celično porabo kisika in mitohondrijsko disfunkcijo.
Metode neinvazivnega nadzora regionalne prekrvavitve
Pomemben cilj hemodinamskega nadzora je zgodnje zaznavanje nezadostne tkivne prekrvitve in
oksigenacije. Globalni kazalci hemodinamike, kot so arterijski krvni tlak, minutni srčni iztis in kazalci
prenosa kisika, pogosto slabo odsevajo stanje mikrocirkulacije. Ob tem so za nadziranje globalnih
kazalcev hemodinamike potrebne invazivne metode, kar omejuje njihovo zgodnjo uporabo. V
stanjih cirkulacijske odpovedi se pretok krvi preusmeri od manj pomembnih perifernih tkiv (koža,
podkožje, mišice, prebavila) k vitalnim organom (možgani, srce, ledvice). Nadzor prekrvitve
perifernih tkiv je tako lahko zgodnji kazalec zmanjšane prekrvitve vitalnih organov. Če za takšen
nadzor uporabimo neinvazivne metode, jih lahko uporabimo zgodaj v poteku bolezni:
1. Klinična ocena periferne prekrvitve obsega oceno temperature, barve in vlažnosti kože okončin
ter oceno časa kapilarne polnitve.
2. Meritve temperaturnih razlik vključujejo meritve razlike med periferno temperaturo temperaturo okolja in centralno temperaturo ter periferno temperaturo.
3. Ortogonalna polarizacijska spektralna tehnika (OPS, ang. ortogonal polarization spectral, OPS)
je neinvazivna tehnika, ki s pomočjo odbite svetlobe ustvarja sliko mikrocirkulacije v realnem času.
4. Meritev pretoka z laserskim doplerjem (LDF, ang. laser doppler flowmetry) je neinvazivna
neprekinjena metoda za merjenje pretoka krvi v mikrocirkulaciji.
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5. Transkutano merjenje delnega tlaka kisika (PtcO2) in ogljikovega dioksida (PtcCO2) je mogoče
zaradi difuzije obeh plinov skozi kožo.
6. Sublingvalna kapnometrija je metoda merjenja tkivnega PCO2 pod jezikom. Razlika med tkivnim
in arterijskim pCO2 izraža zadostnost tkivne prekrvitve. Med tkivno hipoksijo se poveča omenjena
razlika v pCO2, ki odslikava razmerje med področno tvorbo in odstranjevanjem CO2. Prve meritve
tkivnega pCO2 pri šoku so opravljali na želodčni sluznici in tankem črevesu. Enostavneje in
neinvazivno pa je meritve pCO2 mogoče izvajati na sluznici pod jezikom. V ta namen je na voljo
naprava na baterijsko napajanje s senzorjem za enkratno uporabo, ki ga namestimo med jezik in
podjezično sluznico. V raziskavah so potrdili, da je tkivni pCO2 pod jezikom zanesljiv kazalec tkivne
hipoperfuzije. Še bolj specifična je razlika med tkivnim in arterijskim pCO2, ki pa zahteva
odvzemanje krvi iz arterije.
7. Bližnja infrardeča spektroskopija (NIRS, ang. near infrared spectroscopy) je metoda, ki so jo
sprva uporabljali pri raziskovanju dinamičnih sprememb stopnje oksigenacije hemoglobina in
citokroma aa3 v možganih in mišicah. Z razvojem sprejemnikov, ki absorbirajo svetlobo v bližini
infrardečega spektra, je bilo mogoče meriti tkivno nasičenost s kisikom v osvetljenem področju
tkiva. Pri tej metodi sonda, ki je nameščena na površini kože, presvetljuje tkiva s svetlobo v bližini
infrardečega spektra in meri količino odbite svetlobe. Svetloba v bližini infrardeče barve (valovna
dolžina 700—1000 nm) sorazmerno dobro prodira v tkiva, vključno s kožo, z mišicami in s kostmi.
Količina odbite svetlobe je odvisna od sipanja v tkivu in absorpcije v kromoforih. Samo tri vrste
molekul v tkivu (hemoglobin, mioglobin, citokrom aa3) spreminjajo absorpcijski spekter v
odvisnosti od nasičenosti s kisikom. Absorpcijska spektra hemoglobina in mioglobina se prekrivata
do te mere, da med njima ne moremo razlikovati. Pri tkivni hipoksiji pride do deoksigenacije
mioglobina sorazmerno pozno, zato menimo, da spremembe tkivne nasičenosti s kisikom izražajo
spremembe nasičenosti hemoglobina v krvi. Približno koncentracijo oksihemoglobina in
deoksihemoglobina je mogoče oceniti z meritvijo optične poti, ki jo prepotujejo fotoni v tkivu. Ker
je ocena te poti nezanesljiva, s to metodo ne moremo natančno kvantitativno meriti koncentracij,
ampak le relativne deleže oksidiranih oblik spojin glede na deoksigenirane ter spreminjanje
vrednosti v času. Metoda NIRS pri merjenju StO2 ne razločuje med različnimi žilnimi predelki
(arterijski, venski, kapilarni), ampak kaže povprečno vrednost zasičenosti s kisikom v tkivu. Pri 25milimetrski oddaljenosti med optičnima vlaknoma (tistim, ki oddaja svetlobo, in tistim, ki svetlobo
sprejema) prihaja 95 odstotkov sprejete svetlobe iz globine 0—23 mm. Oprema za NIRS, ki je na
voljo na trgu, ni standardizirana in se med seboj razlikuje. Pomembne razlike so glede izbire
valovne dolžine svetlobe, glede števila valovnih dolžin, geometrije in oddaljenosti optičnih vlaken,
algoritmov za ločevanje prekrivajočih se absorpcijskih spektrov in obsežnosti vrednotenja teh
algoritmov. Večina biofizikalnih raziskav kaže na to, da je za zanesljiv algoritem NIRS potrebna
analiza vsaj štirih valovnih dolžin. Položaj optičnih vlaken je pomemben za zagotavljanje dovolj
globokega prodiranja fotonov in za preprečevanje prekratke poti svetlobe. To najlaže dosežejo z
namestitvijo oddajnega in sprejemnega optičnega vlakna v oddaljenosti nekaj centimetrov na koži,
ki leži nad trebuhom mišice. Prispevek kože k signalu NIRS znaša manj kot pet odstotkov.
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Zaključek
Ocena regionalne prekrvavitve je pomembna pri zdravljenju kritično bolnih. V klinični praksi se
trenutno najpogosteje uporabljajo klinični pregled (temperatura kože, kapilarna polnitev) in
metode, ki temeljijo na spektroskopiji blizu rdečega spektra.
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KO M P L E KS N I K LI N IČ N I P R IM ER I
PRIMER HEMODINAMSKO NESTABILNEGA POŠKODOVANCA
Suada Fileković Ribarič, Primož Gradišek
Izvleček
Skoraj tretjina bolnikov zdravljenih v enoti intenzivne terapije je šokiranih. Šok je definiran kot
klinično stanje akutne cirkulatorne odpovedi, ki vodi v nezadostno preskrbo tkiv s kisikom in s tem
potencialno v odpoved organov. Lahko je posledica enega ali kombinacije večih mehanizmov.
Zaradi posledic je zgodnje prepoznavanje šoka kot tudi ustrezno zdravljenje vitalnega pomena. V
prikazanem primeru predstavljamo, kako smo s pomočjo različnih metod hemodinamskega
monitoringa diagnosticirali in vodili zdravljenje različnih vrst šokovnih stanj pri poškodovancu.
Uvod
Šokovno stanje je definirano kot življenje ogrožujoča oblika akutne cirkulatoren odpovedi, ki vodi v
nezadostno preskrbo organov s kisikom. Glede na mehanizem ločimo štiri vrste hemodinamskega
šoka in sicer:
1.
2.
3.
4.

Hipovolemični, kjer je zaradi izgube cirkulirajoče krvi zmanjšan venski priliv
Kardiogeni, kjer je v ospredju odpoved črpalne funkcije srca zaradi izgube kontraktilnosti in/ali
motnje ritma
Obstruktivni zaradi mehanične obstrukcije polnitve srca
Distributivni šok zaradi redistibucije krvi ob dilataciji perfernega žilja z povečano metabolno
potrebo tkiv oz. organov, npr. pri sepsi, anafilaksiji ali spinalni poškodbi.

Značilnosti posamezne oblike šokovnega stanja se med seboj prekrivajo in pacient z enim tipom
šokovnega stanja lahko razvije tudi druge oz. so lahko prisotni sočasno pri pacientu. V nadaljevanju
bomo predstavili poškodovanca, pri katerem smo sprva zdravili hemoragični šok v nadaljevanju pa
diagnosticirali in zdravili tudi septični in obstrukcijski šok.
Prikaz primera
45-letni bolnik, poškodovan kot motorist v prometni nesreči, je med transportom s kraja nesreče v
bolnišnico postopno postal hipotenziven in tahikarden, ob čemer se je zožala tudi zavest. Ob
upoštevanju mehanizma poškodbe, vidnih odrgninah na levi polovici prsnega koša in trebuha ter
klinične slike je bil ob prihodu v reanimacijski prostor postavljen sum na krvavitev in takoj so
opravili orientacijski UZ. Slednji je pokazal obilo proste tekočine v trebuha zaradi česar je bila
narejena urgentna laparotomija in odstranjena lacerirana vranica. Po opravljenem posegu je bila
opravljena preostala slikovna diagnostika, ki je pokazala zlom obraznih kosti, leve ključnice, VII.-XI.
rebra levo s hematopnevmotoraksom in kontuzijo spodaj ležečih pljuč in kompresijski zlom VIII.
torakalnega vretenca. Maksilofacialni krirurg se je zaradi hemodinamske nestabilnosti odločil le za
repozicijo spodnje čeljusti in fiksacijo z žico po čemer smo bolnika sprejeli na Oddelek za intenzivno
terapijo.
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Po sprejemu smo zaradi visoke potrebe po vazoaktivni podpori opravili orientacijski UZ srca, kjer je
bila vidna hipovolemija, zaradi česar smo pacienta hidrirali. Hemodinamski nadzor smo v
nadaljevanju izvajali kontinuirano s pomočjo PiCCO katetra. Prav tako smo nadaljevali z
nadomeščanjem krvnih komponent in korekcijo porušene hemostaze. Postopno se je bolnik
stabiliziral vendar je po nekaj dneh zdravljenja porasla potreba po kisiku in razvila se je
hiperdinamična cirkulacija. Vir okužbe je bila pljučnica in po sanaciji slednje in upadu vnetnih
parametrov je bila 11. dan po poškodbi opravljena kirurška stabilizacija zloma torakalne hrbtenice.
Zaradi logističnih razlogov sočasno ni bilo mogoče opraviti osteosinteze obraznih kosti. Po posegu
je ponovno porasla potrebe po kisiku in ob odsotnih jasnih znakih za okužbo dihal smo s CTA
pljučnih arterij potrdili srednje obsežno pljučno embolijo z infarciranimi področji pljuč. Vir strdkov
je bil odkrit v tibialni veni leve spodnje okončine zaradi česar je poleg nizkomolekularnega heparina
prejel tudi vena cava filter. Ker se stanje bolnika ni popravljalo smo ponovno opravili transtorakalni
UZ srca, kjer je bila vidna zmerna do huda aortna regurgitacija. Ponovni CTA aorte je pokazal
hipodenzno formacijo v področju nekoronarnega sinusa, kar bi lahko bil artefakt ali patološka
sprememba. Razlog aortne insuficience je potrdil transezofagealni UZ, kjer je bila vidna perforacija
levega koronarnega lističa aortne zaklopke. Zaradi navedenega je bila bolniku mesec dni po
poškodbi vstavljena umetna aortna zaklopka. Sprva je bilo pooperativno obdobje brez posebnosti,
kasneje pa je pacient ponovno postal tahikarden, ob tem še normotenziven, beležili smo upad
urnih diurez in slabšanje ledvične funkcije. V sklopu diferencialne diagnostike je bil opravljen tudi
kontrolni UZ srca, kjer je bila vidna tamponada srca in posledično opravljena perikardiocenteza.
Predhodno je prejemal nižje odmreke standardnega heparina, ob ponovnem dvigu hitrosti infuzije
slednjega smo beležili potrebo po nadomeščanju koncentriranih eritrocitov. Prav tako smo zaznali
pojav bolečine med pasivnim razgibavanjem desne spodnje okončine med lokomotorno
fizioterapijo ter v nadaljevanju tudi otekanje desnega stegna. Dokazali smo krvavitev med mišicami
stegna zaradi česar je bil pacient še nekajkrat oskrbljen s strani kirurgov. Prav tako je zakrvavel tudi
iz ustne sluznice nad popolnoma nestabilnim zlomom spodnje čeljusti zaradi česar je bil 2,5 meseca
po poškodbi operiran tudi s strani maksilofacialnih kirurgov. Počasi se je pacientovo stanje
stabiliziralo in dva tedna po zadnjem posegu (tri mesece po poškodbi) je bil hemodinamsko
stabilen in spontano dihajoč brez dodanega kisika preko trahelane kanile premeščen na KO za
travmatologijo na nadaljevanje zdravljenja. Trenutno čaka na premestitven v Univerzitetni
rehabilitacijski center Soča.
Razprava
Hipovolemija, vazodilatacija in srčna disfunkcija so glavni razlogi hemodinamske nestabilnosti pri
kritično bolnih. Slednji so lahko prisotni izolirano ali v različnih kombinacijah. Ocena srčne funkcije
in odzivnost na tekočine omogočajo identifikacijo vzroka šoka kot tudi izbor primerne terapije ter
oceno njene učinkovitosti kar vse predstavlja glavne razloge hemodinamskega monitoringa pri
šokiranem bolniku. In izbor primerne metode hemodinamskega monitoringa je tako odvisen od
posameznega bolnika in faze šokovnega stanja.
Pri etiološkem opredeljevanju šoka se poslužimo začetne klinične ocene, ki temelji na anamnezi,
kliničnem statusu in ustreznih laboratorijskih testih kar nas usmerja tudi pri izbiri hemodinamskega
monitoringa. Zgodnji klinični znaki kot so barva in temperatura kože, srčna frekvenca in ritem,
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kapilarna polnitev, urne diureze ter stanje zavesti so dragoceni zgodnji znaki hemodinamske
nestabilnosti. Tako smo že ob sprejemu na urgenco pri poškodovancu s hipotenzijo in ožanjem
zavesti ob tem ter ob upoštevanju mehanizma poškodbe upravičeno posumili na krvavitev in
opravili urgentni UZ-FAST. Slednji je ob dobri srčni funkciji in hipovolemiji prikazal prosto tekočino v
trebuhu zaradi česar je bila opravljena urgentna laparotomija. Kljub splenektomiji je bolnik
potreboval visoke odmerke vazoaktivne podpore ob sprejemu v EIT zaradi česar smo ponovili UZ
srca ter nadaljevali s hidracijo in nadmeščanjem krvnih derivatov. Zaradi sočasne prizadetosti
prsnega koša in pljuč smo se ob tem odločili za kontinuirano metodo hemodinamskega
monitoringa s transpulmonalno termodilucijo (PiCCO kateter) ter nadomeščanje tekočin vodili s
pomočjo navedenega monitoringa. Transpulmonarna termodilucijska tehnika temelji na merjenju
spremembe temperature injecirane mrzle tekočin in analizi termodilucijske krivulje s pomočjo
česar omogoča izračun CO ter drugih hemodinamskih spremenljivk. Med slednjimi je uporabna
EVLW kot pokazatelj pljučnega edema in PVPI kot marker prepustnosti alveolo-kapilarne
membrane. Zaradi nevedenega je še posebej primerna pri bolnikih s prizadetostjo pljučnega
parenhima. Tako smo lahko s pomočjo PiCCO katetra pri poškodovancu ocenili tako odzivnost na
tekočine (PPV, SVV, porast CO) kot tudi s pomočjo EVLW in PVPI varno hidrirali pacienta oz. se
odločili za povišanje vazoaktivne podpore, ko se je pljučna funkcija zaradi povečanja tekočin v
pljučih poslabšala.
Po začetni stabilizaciji je pri bolniku porasla potreba po ventilatorni podpori in s pomočjo PiCCO
katetra smo beležili t.i. »hiperdinamično« cirkulacijo. Klinični, radiološki in laboratorijski kazalci so
potrdili pljučnico zaradi česar je bila uvedena ustrezna antibiotična terapijo. Ob dodatni
prizadetosti pljuč zaradi okužbe smo se ponovno pri hemodinamskem vodenju oslonili na PiCCO
meritve. Sanacija okužbe in stabilizacija stanja pacienta je botrovala odstanitvi PiCCO katetra
vendar smo nadzor hemodinamskega sistema prehodno izvajali v obliki LIDCO sistema. Ob
ponovnem poslabšanju hemodinamskega stanja, zabeleženem tako klinično kot tudi
inštrumentalno, ter povečanju potrebe po kisiku ob odsotnih znakih okužbe posumili na pljučno
embolijo. Opravljeni CTA pljučnega žilja je potrdila delovno diagnozo in uvedena je bila ustrezna
terapija. UZ Doppler venskega žilja pa je prikazal izvor strdkov v levi spodnji okončini.
UZ preiskave srca smo se še nekajkrat poslužili pri iskanju razloga za slabšanje pacientovega stanja
in sicer prvič, ko je diagnosticirana poškodba aortne zaklopke kot tudi kasneje ob postopnem,
subtilnem poslabšanju hemodinamskega stanja deset dni po vstavitvi umetne zaklopke. Ob slednji
preiskavi smo diagnosticirali tamponado srca ter opravili perikardiocentezo.
Kot je moč razbrati iz napisanega predstavlja UZ srca odlično orodje za začetni kardiovaskularni
pregled šokiranega bolnika kjer lahko na neinvaziven način pridobiš informacije o sistolni in
diastolni funkciji levega kot tudi desnega ventrikla ter predvidiš tekočinsko odzivnost. Žal pa
navedena metoda ne omogoča kontinuiranega nadzora ter je odvisna od izkušenosti izvajalca, kar
je lahko še posebno problematično pri kompleksnih srčnih boleznih ali v primeru potrebe po
opravljanju transezofagealnega UZ srca.
Izbira in uporaba metod nadzora pri opisanem pacientu je skladna tudi z zadnjimi priporočili za
uporabo hemodinamskega nadzora pri šokiranih bolnikih. In sicer se pri bolnikih, ki se odzovejo na
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začetno terapijo šoka odsvetuje napreden nadzor hemodinamskega sistema temveč zadostoje
echokardiografija za oceno srčne funkcije in odzivnost na tekočino. V kolikor se šokiran pacient ne
odzove na začetno terapijo in/ali v kompeksnih primerih pa svetujejo uporabo naprednega nadzora
kamor prištevamo pljučni arterijski kateter (šokovno stanje + disfunkcija desnega ventrikla) in
transpulmonalno termodilucijo (šokovno stanje + ARDS).
Zaključek
V zadnjem desetletju se tehnike hemodinamskega monitoringa razvijajo v smeri manj invazivnih
metod, s katerimi pridobivamo vrednosti hemodinamskih spremenljivk v realnem času. Med tem
ko so neinvazivne metode morda primernejše za tvegane kirurške bolnike med/po kirurškem
posegu ter za kontinuirano spremljanje hemodinamskega stanja kritično bolnih, predstavlja
ehokardiografija odlično orodje začetne hemodinamke ocene šokiranega bolnika. Omogoča nam
etiološko opredelitev šokovnega stanje kot tudi spremljanje odzivnosti na terapijo. Napredni
hemodinamski sistemi nadzora, kot sta pljučni arterijski kateter ali transpulmonalna termodilucija,
so najprimernejši pri bolnikih, ki se ne odzovejo na začetno terapijo in/ali imajo pridruženo
disfunkcijo desnega ventrikla ali ARDS.
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